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i hemmet. För många av våra barn och ungdomar är det vardag att kunna hantera en dator. Detta 

skapar goda förutsättningar för ett fortsatt användandet av film i matematikundervisningen. 

Forskning visar att användandet av mediepedagogik är gynnsamt för språkutvecklingen och ett 

välutvecklat matematiskt språk är en av förutsättningarna för att kunna utveckla den matematiska 

förståelsen.

Studien behandlar matematiska filmer av den art man finner på internet. Syftet är att studera hur 

gymnasielever använder sig av dem, vilka parametrar som fångar elevernas förståelse och intresse 

samt att få svar på vilka vinster och möjligheter mediet kan ge enligt eleverna. Den kvalitativa 

undersökningen är gjord på åtta stycken elever som går en yrkesutbildning och genomfördes under 
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Det finns goda anledningar att använda sig av filmatiserade genomgångar i matematik-
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forskning visat. Användningen av matematikfilmer ger utökade möjligheter för eleverna att tillägna 

sig kunskap vid annan tid och plats än vid traditionell undervisning. Man ser också att eleverna får 

andra möjligheter till repetition och därigenom blir det lättare för dem att ta igen missad 

undervisning. Sist men inte minst säger eleverna att undervisningen blir mer varierad och 

därigenom roligare, vilket kan leda till en större motivation. 
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1. Inledning

Införandet av en-till-en projekt (där varje elev förses med var sin dator) i landets kommuner går 

stadigt framåt, i skrivande stund  anger 220 stycken av Sveriges kommuner att de har påbörjat eller 

driver  dessa projekt (Entillenkarta, 2013). IKT (informations- och kommunikationsteknologi) kan 

inte på något vis ersätta den metodik som skolan använder sig av, utan den blir ett komplement för 

att nå ytterligare kunskap. ”IKT och teknologi ersätter inte grundläggande matematiska färdigheter, 

utan kan användas för att utöka elevernas referensramar och få dem att se nya samband.” (Jönsson, 

Lingefjärd, Svingby & Riesbeck, 2012, sid. 4). Detta medför att utvecklingen ställer stora krav på 

landets lärare att konstruera en undervisningssituation som tar tillvara de möjligheter som tekniken 

kan erbjuda. Det gäller att se fördelar med olika undervisningsformer och att utnyttja den kunskap 

och de färdigheter som vi under århundraden har skapat.

På bara några år har digitaliseringen i samhället ökat markant. Vad det gäller tillgången till datorer 

och internet i hemmen ser man mellan åren 2005 och 2012 en ökning med 84% för datorer, medan 

ökningen för tillgången till internet är 78%. Det åldersspann som studien behandlar, 16-24-åringar, 

har nästan alla tillgång till internet i hemmet och 94% av dem säger sig använda ”nätet” dagligen, 

främst för att kommunicera men också för att följa nyheter. Undersökningen saknar ett antal 

frågeställningar som hade varit relevanta för denna studie exempelvis om internet används till att 

titta på film och vilken typ av filmer ungdomarna i så fall tittar på, då 71% av personerna i 

ålderspannet 16-24 år har använt internet för att titta på webb-tv (Statistiska Centralbyrån, 2013).

När man nu ser att tillgången till denna teknik är så omfattande, öppnar det många dörrar och 

möjligheter inte minst för unga och deras lärande. Det matematiska utbudet på internet är enormt, 

men vad är relevant och vad gynnar lärande? Det finns många frågor och några av dem är redan 

bearbetade och besvarade. Ett antal studier är gjorda med syfte att titta på hur man tar tillvara IT i 

undervisning (Bergqvist, Hudson, Lithner & Lindwall, 2007; Lindh, 1997). Det finns också ett stort 

utbud av forskning och uppsatser där IT kopplat till matematiken studeras (Axelsson, 2009; Farkell-

Bååthe, 2000; Forgasz, 2006; Åberg, 2010). Andra studier handlar om hur man kan använda diverse 

matematiska program i sin undervisning såsom geogebra eller olika kalkylprogram (Lingefjärd & 

Norman, 2006;  Nilsson & Richter, 2006). Betydligt färre studier har inriktats på att undersöka 

digitala matematiska medier, ur ett elevperspektiv. Med hjälp av elevernas erfarenheter och 

resultatet av undersökningen kan matematiklärare hitta gynnsamma metoder och göra bra val, som 

passar eleverna och bidrar till ett utökat pedagogiskt rum. Därför är detta område i fokus i denna 

uppsats. 
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För att ytterligare förankra ämnesvalet i denna studie vil jag hänvisa till skolverkets styrdokument, 

där ett tydligt syfte i läroplanen för ämnet matematik är: ”I undervisningen ska eleverna dessutom 

ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra 

verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena. ” (Lgy11, sid. 90).
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2. Syfte

Ett av gymnasieskolans huvuduppdrag är att förmedla kunskaper men också att se till att det finns 

goda förutsättningar för eleverna att ta till sig och vidareutveckla sina kunskaper (Lgy11). För att 

eleverna skall känna sig hemma i de miljöer/metoder man använder i skolan är det en förutsättning 

att det finns saker som tilltalar eller åtminstone ligger nära elevernas egen verklighet. En följd av 

denna måluppfyllelse är att använda sig av olika pedagogiska grepp i undervisningen, såsom att 

utnyttja de medel som finns till buds i samhället/verkligheten. Målet är att bidra till en förbättrad 

pedagogisk miljö (Lindh, 1997).  

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever använder digitala medier, speciellt film på 

internet, för att lära sig matematik. I förlängningen är målet att kunna utforma en undervisning, som 

använder de digitala medierna på bästa sätt. För att uppfylla studiens syfte kommer följande 

frågeställningar att behandlas:

I vilka sammanhang använder eleverna matematikfilmer? 

Till vad använder eleverna matematikfilmer?

Hur vill eleverna att matematikfilmer skall utformas?

Vilka vinster och möjligheter ser eleverna med att använda sig av matematikfilmer?

Studien behandlar hur gymnasieelever använder sig av digitala medier med ett matematiskt 

innehåll. Digitala medier avser ljud-, film- och fotoinnehåll som har komprimerats digitalt 

(Microsoft library, 2011). Uppsatsen fokuserar på film. Den film som behandlas är inte någon 

specifik film utan i detta sammanhang filmatiserade genomgångar som man finner på You Tube, 

producerade av elever/lärare och/eller ”privatpersoner”. I arbetet kommer dessa filmer att benämnas 

matematikfilmer. 
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3. Bakgrund

3.1 Tidigare forskning
Under 2007 genomfördes ett projekt med elva stycken klasser runt om i Sverige där filmsekvenser 

så kallade podsändningar med matematiskt innehåll lades ut på internet. Övergripande fråga i 

projektet var:  ”Ökar elevernas intresse för lärande när ungdomskulturen blir en del av skolan?” 

(Bergqvist et al, 2007, sid. 1). Filmerna konstruerades av undervisande lärare och alla elever fick 

med hjälp av ipods tillgång till materialet. Enligt lärarna var en av de största vinsterna att elever 

som varit frånvarande hade lättare att ta igen förlorad undervisning. Eleverna såg större möjligheter 

att kunna förbereda sig inför prov eller bara för att öka förståelsen. Eleverna uppskattade även 

möjligheten att enklare kunna återhämta sådant de missat. Studien visar också att tiden får 

underordnad betydelse samt att föräldrar uppskattade filmerna då de upplevde större möjligheter att 

kunna hjälpa sina barn. Vad det gäller innehållet i filmerna ville eleverna se samma sak som på 

lektionerna och filmerna skulle helst vara ca 2,5 minuter långa. Det kanske viktigaste resultatet av 

studien är de indikationer på att elevernas motivation och intresse för matematiken ökade 

(Bergqvist et al, 2007).

Ivarsson (2008) har studerat podsändningar i högre utbildning och han säger att den starkaste 

traditionen i användandet kommer från USA. Han ser en ökad användning i Sverige, där 

podsändningar används om det tillför en förbättrad kvalitet i utbildningen och för att nå nya 

studentgrupper. De fördelar han ser med podsändningar är möjligheten till repetition, möjligheterna 

till individualisering eftersom studenterna har olika sätt att ta in kunskap men också mobiliteten. 

Vid distansutbildningar får studenten en närmare relation till läraren än om kursen skulle vara 

textbaserad och slutligen finns tidsbesparande fördelar, inspelade moment finns tillgängliga och kan 

användas om och om igen. En nackdel är att det kan vara svårt att hitta i ett filmatiserat material. 

”Många av de uppräknade argumenten gäller även för andra former av nedladdningsbara ljud- och 

videofiler.” (Ivarsson, 2008, sid. 5). Han ser en brist på studier om nyttan av podsändningar och 

menar att det krävs mer forskning för att avgöra hurvida podsändningar passar in i utbildnings-

sammanhang. Han refererar till en utvärdering från USA där studenterna i hög grad anser att 

podsändningarna haft positiv effekt på deras studiebetyg. Vidare säger han att det finns många 

exempel på hur man kan använda sig av podsändningar i undervisning men också att det finns ett 

stort behov av forskning kring området och erfarenhetsutbyte mellan lärare för att höja kvaliteten 

(Ivarsson, 2008).

Även Cambell (2005) beskriver hur man kan använda sig av podsändningar i högre utbildning. I 

hans artikel är det främst ljudfiler som åsyftas. Fördelarna påminner om de som Ivarsson (2008) 
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diskuterar, till exempel lättillgängligheten, att plats och tid får en underordnad betydelse, att man 

vid upprepade tillfällen kan ta del av budskapet, att kunna ta del av information via hörsel samt den 

stora spridningspotentialen och möjligheten att nå obegränsat med lyssnare. Cambell (2005) ser en 

ökad andel studenter med goda IKT- och mediakunskaper, han menar att vi skulle göra eleverna en 

björntjänst om vi inte inkluderar detta i deras undervisning. Han påstår också att lärare kommer att 

utvecklas i sin professionalitet genom att använda sig av podsändningar. Cambell (2005) gör 

podsändningar som är mellan 5 och 8 minuter långa, han säger att sändningarna inte får vara för 

långa, då lyssnandet kräver att man är aktiv. Dessa sändningar har funktionen att förbereda 

studenterna på kommande föreläsningar eller ibland bara som tankeställare. Överlag andas 

Cambells (2005) artikel  en positiv inställning och han har valt att fokusera på möjligheter.

Det finns också studier kring matematik och film där eleverna själva får tillverka film. Också vid 

den typen av aktiviteter ser man ett ökat intresse bland eleverna för matematiken och att projektet 

skapat en förståelse för matematikens komplexitet. Eleverna tvingas att själva förstå innan de  kan 

göra film och "förklara" för någon annan (Franklin & Peng, 2008).

3.2 Styrdokument
Syftet med dagens gymnasieskola är bland annat att ge eleverna goda grunder för ett yrke eller 

fortsatta studier men också att utveckla individen på ett personligt plan för att den aktivt ska kunna 

bidra och ta del av olika samhällsaktiviteter. En gymnasieutbildning skall också kunna förse 

arbetslivet med ny kompetens samt se till att det finns individer som väljer att studera på ytterligare 

en nivå. Läroplanen (Lgy11) säger också att skolan har till uppgift att hjälpa elever att ta del av 

förändringar i samhället. Man ser att den ökade hastigheten inom bland annat informationsflöde och 

teknik ställer nya krav. Eleverna ska tränas i att bemöta detta genom att lära sig granska och se 

konsekvenser av olika handlande, detta leder i sin tur till att man närmar sig ett vetenskapligt sätt att 

tänka. Tekniska förändringar i samhället skapar nya kunskapsområden och nya sätt att ta till sig 

kunskap, vilket medför att dessa förändringar också påverkar skolan (Farkell-Bååthe, 2000). 

I matematikämnets syfte står att undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetsätt 

samt att eleven ska få möjlighet att utveckla sina egna färdigheter vad det gäller digitalteknik och 

digitalmedia. Ämnet matematik skall också ge eleverna möjlighet att kommunicera matematiska 

tankegångar. “Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt 

med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer.“ 

(Lgy11 sid. 90). Ett av de centrala innehållen i matematik: delkurs 1a är också att under rubriken 

problem-lösning inkludera digitala medier och verktyg (Lgy11). ”De nya ämnesplanerna i 

matematik pekar på vikten att arbeta med olika representationer och också att utnyttja och ta tillvara 

på de möjligheter digital teknik och digitala medier erbjuder.” (Jönsson et al. 2012, s. 5).  
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3.3 Mediepedagogik
 Syftet med att använda sig av media i undervisningen kan variera, det kan till exempel vara att 

studera fenomenet eller att använda det som ett verktyg. Det sätt som kommer att diskuteras i denna 

uppsats är hur man använder och kan använda media, med fokus på film i matematik-

undervisningen, med andra ord mediepedagogik. Detta definieras av Danielsson (2002) på följande 

sätt:

Mediepedagogik innefattar här att använda olika media som inspiration och led i elevens 

läro- och utvecklingsprocess. Det handlar dels om upplevelser genom estetiska 

uttrycksformer som exempelvis stillbild, rörlig bild, ljud och multimedia - dels om eget 

aktivt skapande med olika medieredskap. Media, estetik och pedagogik fungerar i symbios. 

(Danielsson, 2002, sid. 25).

Vinsterna med att använda sig av olika medier i undervisningen är många, Danielsson (2002) säger 

att barns verbala språkutveckling utvecklas med hjälp av att ord, ljud, bild och rörelse samordnas. 

Avläsningen av rörliga bilder är en aktiv handling och leder till språkliga aktiviteter av olika slag. 

Hennes avhandling visar också att en stor vinst med att använda sig av mediepedagogik är att lusten 

till lärande ökar. En annan positiv egenskap som bruket av film medför är dess förmåga att få oss 

människor att reflektera kring saker och ting (Jenninger, Hansén, Maldaner & Svensson, 2005). 

Film är ett effektivt kommunikationsmedium, man säger att tre sinnen berörs av det rörliga mediet: 

synen, hörseln och till viss del känseln. Det är just detta som är så speciellt, med hjälp av våra 

sinnen når filmens budskap lättare fram till oss (Franklin & Peng, 2008; Jenninger et al, 2005; 

Rudberg, 2000). Rudberg (2000) menar också att kommunikationen påverkas av hur mottagaren tar 

in berättelsen som förmedlas via en film.  

När man motiverar användningen av mediapedagogik anges ofta fördelar för elever med speciella 

behov, och visst är det dessa elever som gynnas mest utefter sina förutsättningar, men man ser också 

fördelar för ”alla” elever. Diverse medier är naturliga inslag i ungas värld och om man använder 

dessa i undervisningen känner sig eleverna bekanta med miljöerna, eftersom de påminner om 

elevens vardag (Danielsson, 2002). Vidare säger Danielsson (2002) att IT- och mediehantering kan 

bidra till att skapa nya arbetsformer och organisationer i skolans värld, som mer och mer liknar hela 

det samhälle vi lever i. Att använda sig av media och teknik i undervisningen kan vara ett sätt att 

skapa större intresse kring matematiken och i förlängningen för matematiken (Engström, 2006).

En stor del av de matematikfilmer man finner på You Tube påminner om den beskrivning som 

Jenninger et al. (2005) gör av filmer som producerades i filmens tidigaste barndom. De beskrivs 
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med långa fasta tagningar, där motivet filmades med en kamera placerad på ett och samma ställe. 

Någon vidare redigering av filmen gjordes inte utan kameran går och går, vilket gör att 

ovidkommande ljud registreras såsom misstag av skilda slag. Att kameran rör sig påverkar hur vi 

uppfattar bilden och tvingar tittaren att vara mer aktiv, tittandet blir då mer effektivt (Rudberg, 

2000).  Man ser sällan att de matematikfilmer som arbetet hänvisar till har någon medveten 

dramaturgi1, något som kan öka intresset för att se film ytterligare (Jenninger et al, 2005; Rudberg, 

2000). Hur elever uppfattar olika filmer och deras budskap kan man analysera via en semiotisk 

analys. Filmen analyseras då i två delar: denotation (beskrivande) och konnotation (tolkande), vilket 

görs av två eller flera individer. Denna analys är till hjälp då man väljer bland utbudet av filmer eller 

då man producerar själv, den hjälper individen att få en annan bild av innehållet och medför en 

större behållning av filmens budskap (Jenninger et al, 2005).

3.4 Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
Att kunna utnyttja film i matematikundervisningen kräver att det finns teknik för att förmedla 

densamma. I Brandell (2011), beskriver Lingefjärd utvecklingen av tekniska hjälpmedel inom 

matematik men också att tillgången har ökat samt användningen av densamma. Han menar att vår 

relation med nutidens ”redskap” (läs teknik) blir mer och mer avancerad. För att illustrera vad han 

menar jämför han med en hammare, dåtidens redskap, där det är uppenbart hur redskapet skall 

användas men att dagens redskap istället ger oanade möjligheter. 

Farkell-Bååthe (2000) drar slutsatsen att det finns många faktorer som påverkar om man skall se 

datorn som ett värdefullt pedagogiskt hjälpmedel. Bland annat spelar det roll, vilken inställning 

elever och lärare har till datorer. Man måste också som pedagog ställa sig frågan, i vilket syfte man 

använder tekniken, vad är det som man vill uppnå? Meningsfullheten vid användandet måste vara 

avgörande för när, var och hur man brukar tekniken. Farkell-Bååthes (2000) studier av internationell 

forskning visar att elever i allmänhet är positiva till datorstödd undervisning men att 

kunskapseffekterna varierar i stor grad. En annan aspekt av användningen av tekniska hjälpmedel är 

att vår uppfattning om vad kunskap är successivt har ändrats. Från att tidigare ha fokuserat på 

”utantillkunskap” till att idag högre värdera förmågan att se samband, analysera och dra slutsatser. 

Det är också andra kompetenser som efterfrågas, till exempel att hantera information, lösa problem, 

presentera, producera eller liknande (Brandell et al, 2011; Egidius, 2003). Den hastighet med vilken 

informationstekniken utvecklas medför att människor lär sig på andra sätt än tidigare:

Undervisningen kommer delvis att ersättas av handledning och eleverna kommer att arbeta mer 

självständigt. De får även lära sig att ta mer ansvar för ”lärande” och ”inlärning”. Undervisningen 

1 Konsten att berätta en historia exempelvis: anslag, presentation, konflikt, fördjupning, dramatiska vändpunkter, 
upptrappning, upplösning, avtoning.
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anpassas alltmer efter kravet i samhället, att individer även ska kunna arbeta självständigt i grupp. 

Begreppet ”lärande” kan betraktas som en aspekt av mänsklig social och praktisk handling medan 

”inlärning” leder tanken till att det är något utifrån som ska läras in. Det är i denna pedagogiska 

förändring vi kan utnyttja informationsteknik. (Farkell-Bååthe, 2000, sid. 13).

Egidius (2003) ser också andra förändringar i skolans värld. Ett mer varierat lärande ersätter den 

traditionella undervisningen, han syftar på distansutbildningar, som tidigare skedde med hjälp av 

posten och brevutskick och nu för tiden via modern teknologi såsom IT. Informationsteknologin 

används konstruktivt, för individualisering och laborativt arbete. Han säger också att det leder till att 

platsen får en underordnad betydelse. Med detta nya tillvägagångssätt har man kunnat visa att 

eleverna når ett större djup i sina analyser. 

Eftersom det finns ett stort antal datorer i svenska skolor idag, menar Engström (2006) att det 

erbjuder fantastiska möjligheter att utveckla undervisningen, inte minst genom att ta tillvara det 

stora utbudet av tillgänglig media. Det är inte bara i Sverige som man ser stor potential i tekniken, 

vid en studie som är gjord i Australien säger Forgasz (2006), ”It is clear that computer use in 

mathematic classrooms is more likely to expand than contract” (sid. 464). Studien visar att 60% av 

lärarna har uppfattningen att användandet av datorer i matematikundervisningen är positivt för för 

utvecklingen av elevernas matematiska förståelse (Forasz, 2006). 

Att använda sig av media eller dynamisk programvara i undervisningen minskar inte behovet av 

lärarinsatser, möjligtvis kan användandet på sikt göra eleven mer medveten om sitt eget lärande så 

att eleven mer och mer tar kontrollen över detta (Engström, 2006). Den monologbaserade 

undervisningen bör inte längre ta det utrymme som den gjort tidigare då vi nu har så stor tillgång till 

teknik och medier. Mest lämpligt borde vara att blanda undervisningsformer där ingen metodik bör 

uteslutas utan att istället individanpassa undervisningen (Säljö, 2010). Det är inte bara att försöka 

hålla jämna steg med samhällsutvecklingen vad det gäller IKT, svårare kanske det är att leva upp till 

våra ungdomars krav och förväntningar, då de besitter stor medievana. Dessutom måste lärarna 

förhålla sig till andra digitala verktyg och diverse resurser som finns tillgängliga i vårt samhälle 

(Jönsson et al, 2012). 

3.5 Matematiska språket
Eftersom mediepedagogik påvisat vinster i barns verbala språkutveckling (Danielsson, 2002) bör 

det rimligtvis också påverka det matematiska språket positivt. Att kommunicera inom matematiken 

är svårt om man inte har språket eller terminologin. Så fort man byggt upp ett ordförråd förenklas 
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den matematiska förståelsen, i matematikdidaktisk litteratur betonas också språkets betydelse för 

begreppsbildningen i matematik (Engström, 2006; Sierpinska, 1998; Sterner & Lundberg, 2002). 

Detta betyder att det inte finns  några vinster med att förenkla språket i undervisningen och att 

använda sig av vardagligare språk (Sterner & Lundberg, 2002). Sierpinska (1998) menar också att 

man kan se det matematiska språket som tvådimensionellt, vilket hon belyser med hjälp av formler 

som måste läsas från två håll för att man ska förstå helheten. Det betyder att eleven själv behöver 

vara aktiv för att tillägna sig kunskaper, det räcker inte att enbart lyssna. Kling Sackeruds (2009) 

forskning visar att eleverna verkar ha svårt för att uttrycka vad de kan i matematik, något som kan 

tyda på brister i det matematiska språket.

Unikt för oss människor är vår språkliga förmåga. ”Språket är en mekanism för att bildligt uttryckt 

lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv.” (Säljö, 2010, sid. 34). Med 

hjälp av språket kan vi utbyta erfarenheter, lyssna, diskutera, få hjälp, och översätta språkliga 

instruktioner till handling etc. Att helt förstå vidden av vad språket betyder för mänskligheten och 

individernas utveckling är inte helt lätt men det är viktigt att förstå att människans kunskap i mycket 

stor utsträckning är språklig (Säljö, 2010). Steele (2001) hävdar att det matematiskaspråket är det 

första steget för att kunna tillgodogöra sig matematisk kunskap och att det bör ske via social 

interaktion och kommunikation. ”as they [the students] learn to speak the mathematical language, 

they transform their thinking of the mathematical concepts.” (Steel, 2001, sid. 405). Visuellt 

material i form av tabeller, diagram eller liknande i kombination med muntlig dialog kan vara ett 

utmärkt stöd för att utveckla det matematiska språket (Sterner & Lundberg, 2002).

3.6 God miljö för lärande
Kling Sackerud (2009) säger att en god miljö för lärande i matematik skapas genom att eleverna får 

tid till diskussioner och samtal, men att det inte riktigt är så det ser ut i verkligheten. Enligt hennes 

studier minskar tiden till gemensamma reflektioner och att tiden som eleven lägger på 

”ensamarbete” ökar ju högre upp i årskurserna eleven kommer. Hon konstaterar att organisationen 

kring lärandet i matematik har formen av ett arbete på beting. 

Kan film vara ett medel för att skapa en god miljö för lärande? Lindh (1997) har definierat denna 

miljö på följande sätt:

 

Jag menar att en pedagogisk miljö är ”bra” om ”eleverna stimuleras till ökad kreativitet, 

ökat intresse för skolarbetet och ökad effektivitet i kunskapsinhämtandet”. Om man 

således med datorn kan uppnå en eller flera av målen:
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att elever blir mer kreativa

att de får ett ökat intresse för skolarbetet

att de lär sig mer effektivt

så menar jag att den är berättigad i skolans arbete. (Lindh, 1997, sid. 26).
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4. Metod

4.1 Kvalitativ studie
Den empiriska delen av studien är av kvalitativ art och inspirerad av fenomenografins synsätt. Inom 

fenomenografin beskriver man inte hur någonting ”är” utan hur det uppfattas ur ett mänskligt 

perspektiv (Kroksmark, 2007). Den kvalitativa studien har genomförts i form av intervjuer med åtta 

elever. Meningen med studien är att söka mer kvalitativa svar på frågeställningarna och hitta 

beskrivningar av de kategorier, uppfattningar eller modeller som bäst beskriver fenomenet (Bryman, 

2011). Beskrivningarna av de olika modellerna betraktas således som resultat i undersökningen 

(Larsson, 1986). Det finns fördelar med att använda sig av kvalitativa studier då man inte har så 

mycket tidigare kunskap om fenomenet (Bryman, 2011). I studien är det elevernas upplevelser av 

filmerna som är viktiga och ska beskrivas, där individerna uppfattar verkligheten olika. Med en 

kvalitativ metod tillåts intervjuaren röra sig i olika riktningar och fångar således upp olika 

uppfattningar. Mycket lite forskning har samma inriktning som studien, det vill säga att väldigt få 

studier står att finna om fenomenet eller frågeställningarna. Dessa argument motiverar valet av 

metod. 

4.2 Urval
Urvalet av informanter är en kombination av bekvämlighetsurval och målstyrda urval. 

Bekvämlighetsurval är en vanligt förekommande urvalsmetod vid C-uppsatser. Metoden är vanlig 

då tiden ofta är begränsad och testpersoner finns inom ett rimligt avstånd. Bekvämlighetsurval 

används vid pilotstudier samt då det finns svårigheter att få tag i personer som passar i studien. Ett 

bekvämlighetsurval medför dock att generaliserbarheten försvagas (Trost, 1997). I studien används 

bekvämlighetsurval av ovan angivna orsaker men också för att det funnits svårigheter att få tillgång 

till informanter. Förfrågan till tre av fyra tillfrågade skolor gav negativt resultat. Ett målstyrt urval 

är inriktat mot den målgrupp som man söker. Deltagarna väljs utifrån den anknytning de har till 

studien. Också ett målstyrt urval gör att resultatet blir svårare att överföra till andra grupper 

(Bryman, 2011). Motivering till att använda sig av målstyrt urval är att studiens undersökning hade 

blivit intetsägande om flertalet av informanterna inte hade haft någon erfarenhet av matematiska 

filmer.

Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola, med elever som läser olika yrkesprogram. Vid 

undersökningens genomförande pågick delkursen matematik 1a och lite mer än hälften av kurstiden 

hade passerat. Klassen valdes efter kommunikation med undervisande matematiklärare då det 

framkom att filmer av den art som studien behandlar används i ordinarie undervisning. Vid det 
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aktuella tillfället fanns det 17 elever i klassrummet och med lottens hjälp ordnades en turordning av 

eleverna. Det genomfördes totalt åtta intervjuer.

4.3 Procedur
Efter att eleverna fått muntlig och skriftlig (bilaga 1) information om studien (i enlighet med 

informationskraven i de etiska riktlinjerna) så fanns det 14 elever kvar att använda som informanter 

i studien. Intervjuerna genomfördes efter en intervjuguide (bilaga 2) och under elevernas ordinarie 

matematiklektion, i angränsande studierum. De etiska principerna berör: information om studien, att 

deltagarna samtycker till att delta  studien, studiens konfidentialitet och slutligen ett nyttjande krav 

där det stoff som samlas in enbart används för forskning (Bryman, 2011).

De kvalitativa intervjuerna har utformats efter studiens syfte och frågorna har konstruerats för att 

eleverna skall förstå språket och för att deras svar skall ha möjlighet att formuleras på ett 

beskrivande och reflekterande sätt. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju för att 

säkerställa att frågeställningarna kunde bidra till att uppfylla syftet med studien samt för att 

kontrollera att tekniken fungerade. Pilotintrevjun genomfördes på en elev och ett par dagar innan de 

planerade intervjuerna. Resultatet av pilotinervjun gav smärre förändringar, främst i 

förhållningsättet gentemot informanterna. Det blev uppenbart att en metod för att få fram mer 

information var att använda sig av pauser. Intervjuerna spelades in med hjälp av  ljudprogrammet 

Audacity och transkriberades därefter. Intervjuantalet ökades tills dess en mättnad i informanternas 

svar hade uppnåtts, alltså när det stod klart att ingen ny information framkom vid en utökning av 

antalet intervjupersoner (Bryman, 2011). Denna mättnad bedömdes vara nådd efter åtta intervjuer.

4.4 Den kvalitativa studiens kvalité
Den klassiska bedömningen av undersökningar är att titta på reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet 

(giltlighet) inom kvalitativa studier, något som inte är felaktigt men som har kommit att diskuteras 

mer och mer bland olika forskare. Argumenten är att begreppen definitionsmässigt handlar främst 

om mätning och då borde begreppen ligga närmare till hands att användas i kvantitativa studier. Ett 

flertal nya begrepp har arbetas fram, de skiljer sig något beroende på vilket område man tänker sig 

att de kvalitativa studierna behandlar (Bryman, 2011). Bryman (2011) presenterar en metod som 

Guba & Lincoln2 har arbetat fram, denna metod grundar sig på två begrepp: tillförlitlighet och 

äkthet. Metoden känns enkel och trovärdig vilket gör att den kommer att användas för att bedöma 

denna kvalitativa studiens kvalité.

2 Bryman (2011) refererar till följande verk: Lincoln, Y.S. & E. Guba (1985), Naturalistic inquiry. Beverly 
Hills,CA:Sage.Guba.E & Y.S. Lincoln (1994), Competing paradigms in qualitative research. I:N.K. Denzin 
&Y.S Lincoln (red.), Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA:Sage.
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4.5 Giltlighet och tillförlitlighet
Tillförlitligheten handlar om hur trovärdigt resultatet är, i vilken omfattning det är överförbart på 

andra grupper, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). För att höja 

giltligheten i studien delgavs informanterna gemensamt en sammanfattning av resultatet. Detta 

skedde vid ett separat tillfälle i slutet av en matematiklektion och efter att alla intervjuerna var 

genomförda och transkriberade. På så vis kunde exempelvis sådant som blivit otydligt uttryckt av 

en informant förtydligas av någon annan, för att säkerställa att inga missförstånd förelåg.

För att kunna bedöma studiens överförbarhet, dvs i vilken omfattning studiens resultat kan 

överföras på andra informantgrupper har samtal förts med två olika matematiklärare på gymnasiet. 

Båda undervisar elever som läser yrkesutbildningar. Matematiklärarna uppskattade att studiens 

resultat skulle kunna vara ett resultat av ”deras” elever. För att ytterligare stärka överförbarheten 

kunde ett medvetet urval göras för att styra valet av matematiklärare, samt också ett utökat antal av 

matematiklärare. Man kan således konstatera att överförbarheten till elever på andra 

yrkesutbildningar verkar vara stark, dock inte till elever på alla typer av gymnasieutbildningar.

Hur stor är då möjligheten är att styrka och konfirmera undersökningen? Det handlar om att 

säkerställa att personliga värderingar eller uppfattningar inte påverkat undersökningen. Detta kan 

vara svårt att bedöma då man inte alltid är objektiv gentemot sig själv. Min uppfattning är att filmer 

av det slag som studeras i uppsatsen kan vara ett bra komplement i undervisningen. Det finns 

svårigheter att finna exakt det material man söker och att själv producera film är alldeles för 

tidskrävande. Alltså ser jag både svårigheter och möjligheter i användandet av matematikfilmer och 

det förhållningsättet neutraliserar förhoppningsvis min påverkan på resultatet .

4.6 Äkthet

Vad det gäller studiens äkthet så definieras den också i delkriterier: ger studien en rättvis bild samt 

ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktiskautenticitet. De fyra sistnämnda begreppen handlar 

om studiens konsekvenser (Bryman, 2011). Om studien ger en rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som finns bland dagens gymnasieungdomar är naturligtvis mycket svårt att bedöma. 

Mest troligt ökas behovet av hjälp ju svårare kurser man läser, vilket i många fall leder till att man 

söker andra/nya källor för att förstå och komma vidare i sin kunskapsprocess. För att närma sig 

sanningen kan det vara klokt att istället för att inkludera samtliga ungdomar på gymnasiet välja att 

dra slutsatser kring ungdomar som läser matematik 1a, alltså i de allra flesta fall elever som läser sitt 

första år på gymnasiet. Det har redan tidigare klargjorts att jag snävat in studiens målgrupp och 

endast studerat elever som valt yrkesutbildningar. 
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Av en slump kom jag i samtal med ytterligare en elev och samtalet gav ny information, jag fick 

möjlighet att intervjua även denna elev (bilaga 3), som härefter kallas testinformant. Denna intervju 

kom till efter att de första åtta intervjuerna genomförts och gav ny information som jag inte kunde 

bortse ifrån. Likheter mellan undersökningens informanter och testinformanten är att de alla läser 

matematik 1a. Skillnaden är att testinformanten påbörjar sin gymnasietid om ett halvår och att det är 

naturvetenskapliga programmet som testinformanten kommer att läsa. Testinformanten har påvisat 

en annan medvetenhet kring matematikfilmer, dessa har han använt för att söka ny kunskap som 

ligger utanför de normala ramarna i skolans värld och för sitt eget höga nöjes skull. Testinformanten 

har alltså använt sig av film på ett annat sätt än eleverna som ingår i den ordinarie urvalsgruppen, 

således anser jag att resultatet av undersökningen kan begränsas till elever som läser yrkesprogram 

och matematik 1a.

4.7 Databearbetning
Efter att transkriberingen genomförts har intervjuerna sammanställts, genom att svaren samlats på 

en lista där jag använt de frågeområden som intervjuguiden innehåller som rubriker (bilaga 4). 

Intervjuerna har översatts ord för ord, dock har justeringar gjorts för att kunna skriva ner de faktiska 

uttalandena, därefter har likheter och skillnader i svaren identifierats. Analysarbetet har haft som 

syfte att söka mönster som beskriver de kategorier och uppfattningar som råder, men också att hålla 

sig nära informanternas uttalanden.

4.8 Metoddiskussion
Det som starkast kan ifrågasättas angående studiens metoder är urvalet. Hur överförbart är 

resultatet? Det har funnits problem att hitta skolor/lärare som kan tänka sig att ställa upp. Man kan 

fundera på om det påverkar att den kurs som uppsatsen skrivs i görs som vidareutbildning på 

distans och att ingen naturlig kontakt föreligger med skolor inom kursens ram. Någonting som 

hänger samman med urvalet är också studiens äkthet, för att stärka denna dras endast slutsatser 

kring elever som läser yrkesutbildningar och matematik 1a. Vidare kan alltid diskuteras skribentens 

ovana vid att genomföra intervjuer, transkribera och analysera. Man kan också diskutera i vilken 

grad litteraturgenomgången varit systematisk, också tidsfaktorn kan ha spelat roll då den varit 

begränsad. 

Det är lätt att som ovan intervjuare vara ledande i sina formuleringar. Trots att en pilotintervju gjorts 

uppstod situationer under intervjutillfället som var omöjliga att förbereda sig på och som kanske i 

viss mån påverkade resultatet, till exempel elever som kände sig obekväma med situationen. En 

annan sak som kan ha påverkat på lite olika sätt, är att alla intervjuer gjordes vid ett och samma 

tillfälle. En viss trötthet och kanske ouppmärksamhet kan ha infunnit sig hos intervjuaren och 
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påverkat resultatet på ett negativt sätt. Däremot fanns det ingen möjlighet för informanterna att 

delge varandra upplevelser eller frågeställningar mellan intervjuerna, vilket bör ha påverkat 

resultatet positivt då eleverna inte hade möjlighet att påverka varandras åsikter.
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5. Resultat

5.1 Användning av matematikfilmer
Alla informanterna använder matematikfilmer i skolans verksamhet under matematiklektionerna, 

vilket var ett av urvalskriterierna och således ingen överraskning. Det händer att eleverna använder 

sig av matematikfilmerna även vid andra tillfällen. Vissa av eleverna använder sig av filmer vid 

förberedelser för olika prov och ibland om de vid sjukdom eller av någon annan anledning missat 

något undervisningsmoment. De som inte använder sig av filmer utanför lektionstid kan tänka sig 

att göra det om behov uppstår, såsom elev 2, när frågan om hon använder sig av matematikfilmer 

utanför skoltid besvaras:

Elev: ”Nej, jag har aldrig behövt. Eller jag har ju sett på lektioner å så. Men om man skulle 

glömma bort hur man räknar ut något som typ det, träddiagram så skulle man kanske 

kolla.”

Intervjuare: ”Mm:”

Elev: ”Ja, just det kanske man skulle kolla då, då kanske det skulle vara bra att kolla på 

film.”

Det förekommer också att matematikfilmer används som ett komplement till undervisningen, för att 

repetera, uppdatera eller vid behov av mer träning. Vid intervjuerna framkom att drygt hälften av 

informanterna vid något tillfälle utöver matematiklektionerna använt sig av filmerna. En av eleverna 

uttrycker det såhär:

”Nja, använder dom aldrig, de är egentligen bra att använda om man vill typ kolla att man har 

missat något på lektionen så är det ju egentligen bra att gå in och kolla på dom.” (elev 2)

De tillfällen som eleverna i undersökningen använder sig av matematikfilmer är således i skolan och 

i hemmet, vilket kan summeras till att det är i studiesammanhang som filmerna används. Kanske 

inget oväntat resultat men vid en jämförelse med testinformantens svar (bilaga 3) framgår att han 

använder sig av matematikfilmer för att roa sig sjäv, alltså i ett nöjes-sammanhang, därför kan inte 

uteslutas att det finns andra sammanhang där filmerna också används.

Av tabell 1 nedan framgår att de åtta informanterna i studien ofta använder matematikfilmer för mer 

än ett syfte.
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Användningsområde Förekomst

Tittar på lektionerna Alla elever som ingår i studien, 
8 stycken

Att återhämta förlorad/missad undervisning 3 elever

Repetera moment/upprepning 3 elever

Uppdatera sig 1 elev

Behov av mer träning 1 elev

För att förbereda sig inför prov 2  elever

För att se hur man löser saker och ting 1 elev

Kompletera undervisningen 1 elev

Tabell 1: Visar vad eleverna använder matematikfilmer till.

5.2 Erfarenheter av matematikfilmer
Det stora flertalet av informanterna har liten eller ingen tidigare erfarenhet av matematikfilmer, de 

har ej heller använt sig av filmer på något annat sätt i matematikundervisningen än att titta på dem. 

Testinformanten har andra erfarenheter, han har tillverkat en egen matematikfilm. Eleverna fick 

utifrån olika matematiska begrepp tillverka filmer där målet vara att förklara begreppen.

” Det tror jag inte, det här med film i matten är väldigt nytt för mig och jag tycker det är väldigt, 

väldigt bra.” (elev 8)

5.3 Upplevelsen av matematikfilmer
Vad det gäller filmens utseende blir det tydligt att det är viktigt att eleverna känner igen sig, de vill 

främst att filmerna skall likna en traditionell matematikgenomgång med en person som undervisar 

vid en tavla. Det framgår att eleverna uppskattar det traditionella kroppsspråket i filmerna, vilket 

blir extra tydligt i en av intervjuerna. En elev (elev 5) säger:

Elev: ”Jag vet inte, men det är ju precis som man är van, läraren pratar samtidigt 

som den skriver. Liksom man får det förklarat på två olika sätt och så tar man in det 

lite bättre än om man bara hör en röst.” 

Intervjuare: ”Två olika sätt vad menar du då?” 

Elev: ”Alltså man ser ju kroppen, personen pratar med händerna också.” 

Personens framtoning är också mycket viktig, exakt hur den ska vara är svårt att uttala sig om men 
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åsikter finns om att personen som syns i rutan inte får vara för dryg, eller ha för dryg röst, samt att 

vissa dialekter kan vara svåra att lyssna på. Ordet dryg är dock tvetydigt och den exakta tolkningen 

av uttalandet att personen inte får vara dryg är oklar. Elev 4 beskriver det på följande sätt:

”Jo, det måste vara lugna personer, som har go röst, så man kan koncentrera sig mest på rösterna, 

för annars så om det är en röst som man tycker är jobbig, då hör man knappt vad den säger.” 

Filmer som påminner mer om ”spelfilm”, med kanske musik i bakgrunden och animationer som 

läggs till och dras ifrån i rutan, upplevs av några elever som svårare att ta till sig, ett ord som 

upprepas är att den typen av filmer ”går för fort”. På följande vis förklarar en av eleverna (elev 5) 

det:

Elev: ”Vi har sett andra mer riktiga filmer och dom går för fort.” 

Intervjuare: ”Vad menar du med riktiga filmer?” 

Elev: ”Asså filmer som är lite mer proffsiga, där man kanske inte alltid ser någon person 

utan bara bilder och en röst som pratar.” 

En variation av utformningen på filmerna skulle passa allra bäst enligt en av eleverna (elev 1). På 

frågan om vad som påverkar elevens val av filmer anges följande svar:

Elev: ”Eh. Vänta, vissa filmer går ju så här typ att dom filmar liksom (pekar på skärmen). 

Det kan va en röst som pratar och lite tecknade bilder för att visa.”

Intervjuare: ”Mm:”

Elev: ”Eh: men eh: åså ibland har det varit typ nån som står vid sidan av en tavla.”

Intervjuare: ”Mm:”

Elev: ”Eh jag tycker det blir bra att blanda dom åså. Det är kanske lättare att lyssna 

då man ser någon som står och pratar.”

Det finns också åsikter om att filmerna inte bör vara för långa, elev 7 säger: ”inte allt för långt,  då 

känns det bara långtråkigt att titta på det.”

Vissa av önskemålen kring matematikfilmers utformning är svårtydda, samma begrepp eller område 

betyder sannolikt olika för olika elever. Som exempel kan nämnas att åsikter angående hur 
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tilltalande olika röster eller dialekter är verkar skilja sig en del. I studien har jag valt att konstatera 

att det spelar roll men inte gått närmare in på den ultimata utformningen av matematikfilmer. I 

följande tabell är det på samma vis som i tabell 1, förekomst betyder inte antal elever, utan 

förekomsten av uppfattningar kring de filmer som  studien avser.

Utformning Förekomst

Likt en traditionell matematikgenomgång i en skolsal, vid tavlan. Man ser 

personen som håller i genomgången, personen talar och skriver på tavlan.

 6 elever

Mer ”professionell” utformning, med berättarröst och animerad bilder. 2  elever

Rösten/dialekten på den som talar. 3 elever

Huvudpersonen är viktig. 3  elever

Längden på filmen, ej för lång. 1  elev

Hastigheten i filmen, vissa går för fort. 3  elever

Hastigheten på talet. 2 elever

Viktigt att filmerna är genomtänkta, didaktiskt och metodiskt. 1  elev

Det skall vara ”sin egen” matematiklärare. 1 elev

Handstil på tavlan viktigt. 1  elev

Tabell 2: Visar hur eleverna vill att matematikfilmer skall utformas.

5.4 Vinster, möjligheter och nackdelar med matematikfilmer
Eleverna ser att det finns vinster med att använda sig av filmer i matematikundervisningen, de 

tycker det är bra att ibland få höra en ny röst och de kan tänka sig att rekommendera andra att 

använda sig av mediet, men kanske då främst elever som har svårt med matematiken på något sätt. 

Följande citat visar att det är uppenbart att eleverna tycker användandet av matematikfilmer skapar 

variation och ökar intresset för matematik.

”Det är ju ett mer annorlunda och roligare sätt att lära sig och då blir det ju automatiskt roligare.” 

(elev 6)

Elev 1 säger:

Elev: ”Ja, jag tycker det är jättebra, asså att varva genomgångar å såna filmer och jobba 

boken åsså andra saker som spel å sånt, för då är det inte bara samma, annars innan 

på skolan har det varit mest att lärarn har genomgång å så jobbar man i boken å så 

är det genomgång igen åsså är det prov. Asså ingen variation, man lär sig lika 

mycket om inte mer.” 

Intervjuare: ”Menar du att man lär sig lika mycket eller mer när man varierar?” 
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Elev: ”Mm: det blir inte enformigt och tråkigt.” 

Intervjuare: ”Menar du att det skapar ett större intresse för undervisningen?” 

Elev: ”Mm: ja man blir inte uttråkad på samma sätt, asså det kanske finns nån del som är 

tråkig, men så finns det andra som är roligare.” 

En nackdel som eleverna ser med filmer är att man inte kan ställa frågor till den som håller i 

genomgången, andra elever ser istället möjligheter genom filmernas lättillgänglighet så att man kan 

titta vid flera tillfällen. Som tex elev 8:

”Så fort jag har fastnat på något så tittar jag på dem tills jag har förstått och sen så skriver jag oftast 

ner det dom säger så att jag kommer ihåg.” 

De funderingar som kan skapa nya möjligheter är att eleverna lyfter fram tankar kring att göra egna 

filmer med matematiskt innehåll, en av dem diskuterar eventuella vinster med det:

”kanske att man kan ju göra egna filmer, och förklara och det kan man nog säkert att

man, att man, gör en egen film asså att man lär andra kan nog göra att man lär sig själv också.” (elev 

7)

Fördelar Nackdelar

Höra en ny röst Kan inte ställa frågor

Variation Vissa går för fort

Ökar intresset Utformningen passar inte

Möjligheten till repetition

Vid svårigheter finns förklaring

Vid återhämtning

Vid läs och skrivsvårigheter

Tabell 3: Visar de fördelar och nackdelar eleverna ser med att använda sig av matematikfilmer.

5.5 Sammanfattning
Den empiriska undersökningen visar att eleverna förutom att använda sig av matematikfilmer under 

lektionstid också använder dem vid andra tillfällen. Då för att inhämta eller upprepa information, 

förbereda sig inför prov men också för att utöka sina kunskaper. Även de som i nuläget inte 
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använder sig av filmerna utanför lektionstid kan tänka sig använda dem om behov uppstår. Eleverna 

vill att filmerna skall påminna om en traditionell matematikgenomgång vid tavlan. Det råder lite 

delade uppfattningar om hur personen ska se ut och låta för att man ska ta till sig av budskapet, men 

uppenbart är att det spelar roll. Flertalet av informanterna tycker att filmerna inte ska vara för 

”professionella”. Animerade bilder som plötsligt dyker upp och där man inte ser vem det är som 

pratar, dessa filmer upplevs av vissa elever gå för snabbt och budskapet blir således svårt att ta till 

sig. Eleverna har ingen stor erfarenhet av att använda sig av matematikfilmer i tidigare undervisning 

men tycker att användandet skapar variation i undervisningen, som gör att intresset för matematik 

ökar.
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6. Diskussion

6.1 I vilka sammanhang använder eleverna matematikfilmer? 
Det är främst i skolan som eleverna använder sig av matematikfilmer, vid enstaka tillfällen kan det 

dock hända att de drar nytta av dem på hemmaplan också då för att uppnå mål med sina studier. 

Forskning visar att också yngre elever använder matematikfilmer, så kallade podsändningar, i sina 

matematikstudier (Bergqvist et al, 2007). Således kan konstateras att undersökningens elever främst 

använder sig av matematikfilmer i ett studiesammanhang men att det finns indikationer på att andra 

elever också gör det. Under intervjuerna fanns det en känsla av att eleverna hade svårt att uppfatta 

syftet med frågan, vilket kan inträffa då svaret känns självklart. Tittar man på de svar som 

testinformanten ger (bilaga 3), förstår man att det inte alls är självklart. Han säger sig nämligen 

använda matematikfilmer i ett nöjessammanhang.

6.2 Till vad använder eleverna matematikfilmer?
Förutom i matematikundervisningen så använder eleverna sig av matematikfilmerna för att repetera, 

uppdatera eller träna på olika matematiska moment. Det kan vara för att förbereda sig inför olika 

prov eller för att inhämta något moment som eleverna missat. Någon använder sig av 

matematikfilmer för att komplettera undervisningen. Liknande resultat finner man också i forskning 

(Bergqvist et al, 2007). Förväntningar på och erfarenheter av skolan och matematiken verkar prägla 

elevernas svar i undersökningen. Ingen av informanterna ”sticker ut” i sina svar och möjligtvis kan 

det påverka att de elever som undersökningen är gjord på inte valt en studieförberedande utbildning. 

För återigen har testinformanten (bilaga 3) andra användningsområden av matematikfilmer. Han 

använder matematikfilmer för att få en inblick i lite speciella problem som är annorlunda och/eller 

väcker hans intresse. Han säger sig också titta på matematikfilmer som har en högre svårighetsgrad 

än vad ordinarie matematikundervisning har.

6.3 Hur vill eleverna att matematikfilmer skall utformas? 
Eleverna i min studie vill känna igen sig i matematikfilmerna, önskvärt är att de påminner om en 

traditionell matematikgenomgång vid en tavla, vilket också tidigare forskning indikerar (Bergqvist 

et al, 2007). Eleverna vill också kunna se personen som talar. Det är viktigt att denna person tilltalar 

tittaren, speciellt vad det gäller rösten och sättet man framför sitt budskap på. Här har informanterna 

delade uppfattningar om det exakta utförandet. Filmer som har en mer ”professionell” utformning, 

med berättarröst och animerade bilder, tilltalar inte eleverna i så hög grad, de upplevs av vissa 

elever att gå för fort. ”Programledarens” personliga framtoning diskuteras inte i tidigare forskning, 

kanske av den enkla anledningen ett det varit undervisande lärare som filmatiserade sina 

genomgångar. Slutligen framkommer det åsikter om att matematikfilmer inte bör vara för långa, 
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något som också stärks av tidigare forskning (Bergqvist et al, 2007; Cambell, 2005)

6.4 Vilka vinster, möjligheter och nackdelar ser eleverna med att 
använda sig av matematikfilmer?

Undersökningen visar att eleverna tycker användandet av matematikfilmer skapar variation och 

ökar intresset för matematik. Variationen kan bestå i att ibland få höra en annan röst än den 

ordinarie lärarens. Man ser också fördelar med filmernas lättillgänglighet samt möjligheten att vid 

upprepade tillfällen kunna se filmerna. Något man också sett i tidigare forskning (Bergqvist et al, 

2007; Cambell, 2005; Ivarsson, 2008). En stor vinst med matematikfilmer har varit möjligheten att 

ta igen förlorad undervisningstid . Samt att yngre elevers föräldrar uppskattade att kunna följa 

podsändningar och på så vis lättare kunna följa med i skolarbetet och kunna hjälpa sina barn med 

matematikstudierna (Bergqvist et al, 2007). Det stora flertalet av eleverna kan tänka sig att 

rekommendera andra att använda sig av matematikfilmer, vilket borde indikera att eleverna anser 

sig ha nytta av filmerna. Eleverna ser en ny möjlighet med matematikfilmer, nämligen att själva 

konstruera dem. Några ytterligare möjligheter med mediet hade eleverna svårigheter att se, kanske 

kan bristen på tidigare erfarenheter av matematikfilmer ha hämmat deras kreativitet. En nackdel 

som framkommer i undersökningen är att det inte går att ställa frågor till en film. Tidigare forskning 

visar förutom ovanstående resultat på ett bredare spektrum på eventuella vinster, exempelvis att 

användandet kan vara tidsbesparande, ha en stor spridningspotential, möjligheten att återhämta och 

möjligheter att individanpassa undervisningen (Bergqvist et al, 2007; Cambell, 2005; Ivarsson, 

2008). Det påtalas också att en nackdel eller svårighet med att använda sig av filmer är att det inte är 

lika lätt att hitta det man söker som om man bläddrar i en bok (Cambell, 2005). Vad det gäller 

möjligheter visar forskningen på mycket tankar och kreativa försök (Cambell, 2005; Ivarsson, 2008; 

Franklin & Peng, 2008). Mest inovationsrika verkar personer som arbetar med högre studier vara 

(Cambell, 2005; Ivarsson, 2008). En vinst med mediepedagogiken är bland annat att 

språkutvecklingen gynnas (Danielsson, 2002). Med en positiv språkutveckling ser man också 

förbättrad matematisk förståelse vilket är viktigt för begreppsbildningen i matematik (Engström, 

2006; Sierpinska, 1998; Sterner & Lundberg, 2002). Det är inte bara denna studie som visar positiva 

effekter av att använda sig av matematikfilmer, tidigare forskning visar att eleverna får ökad 

motivation och ökat intresse för matematiken (Bergqvist et al, 2007; Franklin & Peng, 2008). 

6.5 Slutsatser
Eftersom fördelarna med att använda sig av matematikfilmer i undervisning tydligt tycks överväga 

de negativa aspekterna anser jag att det är befogat att använda sig av dessa. Jag drar också slutsatsen 

att om matematiklärare bestämmer sig för att producera egna matematikfilmer, kommer det att löna 

sig att göra ett noggrant förarbete. Man bör tänka extra noga på tal, text, språk, ovidkommande ljud, 

kläder och liknande. Detta arbete bör löna sig i längden då man kommer att kunna återanvända 
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filmerna. Om vi utgår från Lindhs (1997) definition (sid. 9-10 i detta arbete) kan vi härmed dra 

slutsatsen att användningen av filmatiserade genomgångar bidrar till att ge eleverna en bra 

pedagogisk miljö. 

6.6 Förslag till fortsatt forskning
Man kan konstatera att det finns vinster med att använda sig av matematikfilmer i undervisningen 

men också att det är ett medium som inte används i så stor utsträckning på gymnasiet. Detta är en 

uppfattning som kanske inte är helt korrekt men som baseras på elevernas avsaknad av tidigare 

erfarenheter. Detta ger stora möjligheter att utveckla användandet av mediet. Det vore intressant att 

se en studie kring hur man skulle kunna utveckla användandet och vilka eventuella vinster det 

skulle kunna ge, något även Ivarsson (2008) säger. Man skulle också kunna vidareutveckla fokus på 

individen och titta på specifika ämnesområden inom matematiken vid användandet av någon 

speciellt utvald film, eller filmer i allmänhet. Slutligen skulle det vara mycket intressant om en 

liknande studie genomfördes med elever som valt studieförberedande gymnasieutbildningar, 

eftersom det finns indikationer på att det kan finnas skillnader mellan hur olika elevgrupper tar till 

sig användandet av digitala filmer i matematkundervisningen.
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Bilaga 1

För kännedom

Eleverna i xxxx kommer att få möjlighet att delta i en undersökning som handlar om 

matematikfilmer. Syftet med studien är att studera hur gymnasieelever använder film i ämnet 

matematik. Målet är att få svar på hur elever tycker att man ska använda mediet, allt för att 

undervisningen utformas på ett sätt som gynnar eleverna bäst.

Undersökningen består av intervjuer från ett urval av elevgruppen, deltagandet är frivilligt och 

kommer att vara anonymt. Intervjun kommer att spelas in med ljudprogrammet Audacity och 

kommer raderas så fort intervjuerna är transkriberade. Vid översättningen från ljud till text kommer 

elevernas integritet skyddas och uppgifter som anses personliga och kan röja elevernas identitet 

kommer inte att översättas utan anges istället med xxx.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras och bearbetas av undertecknad i en C-uppsats 

i matematikdidaktik vid Högskolan i Jönköping.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Charlotte Tengdahl

Lärare i matematik/biologi/idrott vid Munkagårdsgymnasiet

mobilnr: xxx-xxx xxxx

Epost: Charlotte.tengdahl@regionhalland.se
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Bilaga 2

Intervjuguide

Inledning

Presenterar syfte och mål med studien, påtalar frivillighet och anonymitet samt att  man har 

rätt att avbryta intervjun om man önskar. Förtydligar vilken typ av filmer som intervjun 

behandlar. Betonar vikten av att informanterna är ärliga och berättar ur sina personliga 

erfarenheter.

Användning av matematikfilmer.

Hur informanterna använder sig av matematikfilmer. Vid vilka tillfällen, till vad.

Upplevelsen av matematikfilmer.

Vilka önskemål finns, hur ska filmerna vara utformade? Längd, ljud, innehåll etc.

Erfarenheter och möjligheter av film i matematiska sammanhang.

Rekommenderar till andra.

Varför?

Avslutning

Tackar för att informanten tagit sig tid, informerar om att en sammanfattning av resultatet kommer 

att presenteras för informanterna för att försäkra att svaren är rätt uppfattade.
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Bilaga 3

Sammanställning av intervju med testinformant

Användning av matematikfilmer.

Används ingenting i skolan men ibland på hemmaplan för sitt eget nöjes skull. För att få en inblick i 

lite speciella problem som är annorlunda och/eller väcker intresse. Följer en kanal på sitt Youtube 

konto med matematikfilmer där en del av upphovsmännen är matematikprofessorer. Tittar på filmer 

av en högre svårighetsgrad än den ordinarie matematikundervisningen.

Upplevelsen av matematikfilmer.

Filmerna ska ta upp lite annorlunda problem, inte samma saker som undervisningen i skolan, ofta är 

det en intresseväckande rubrik som lockar.

Erfarenheter och möjligheter av film i matematiska sammanhang.

Har inte sett några mattefilmer under skoltid, men har vid ett tillfälle gjort film, eleverna fick olika 

begrepp som skulle förklaras, därefter visades filmerna för klasskamraterna. Tycker att film kan 

användas om någon elev är sjuk eller om någon elev arbetar med ett annat område än majoriteten av 

elevgruppen.

Rekommenderar till andra.

Ja, lärarna slipper göra samma sak om och om igen och om man tycker det är intressant är det ett 

kul sätt att lära sig på.
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Bilaga 4

Sammanställning av intervjuer

Användning av matematikfilmer. 

1. Tittar på lektionerna, har inte haft så stort behov av att använda vid andra tillfällen men kan tänka 

sig att använda vid behov, tex för att återhämta missade lektioner. Har använt vid ett tillfälle inför 

ett prov i geometri.

2. Använder filmer under lektionstid men har hittills inte använt vid något annat tillfälle. Säger att 

det skulle kunna vara aktuellt om det är något som är svårt och som eleven behöver få förklarat för 

sig, kanske också vid förberedelser för prov, tex nationellt prov.

3. Använder filmer på lektionerna, kan tänka sig att använda vid missade lektioner eller för att 

förbereda sig inför prov, som ett komplement.

4. Använder mest i undervisningen, har använt någon gång för att återhämta vid sjukdom. Kan 

tänka sig att använda mer om det är lärorikt.

5. Använder sig av filmer vid behov att återhämta missad undervisning eller för att repetera moment 

vid behov av mer träning. Tänker att det kan bli aktuellt att använda sig av vid förberedelse inför 

nationella provet.

6. Använder filmer för att se hur man löser saker och ting eller för att uppdatera sig, mestadels under 

undervisning.

7. Använder filmerna mest i skolan men det har också hänt på hemmaplan vid tex sjukdom.

8. Har använt sig av filmer både i skolan och på egen hand, mycket som ett komplement till 

undervisningen och för att få hjälp att förstå eller för att förbereda sig inför prov eller liknande.

Upplevelsen av matematikfilmer.

1. Det är bra att utformningen på filmen varierar mellan filmade genomgångar vid tavlan samt 

filmer som visar en skärm med en berättarröst och animerade bilder, då kan man variera sin 

användning. Kanske är det lättare att lyssna när man ser vem som pratar jämfört med en datamus 

som rör sig över filmen. Sedan spelar det roll vilken dialekt som 
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talas, om man känner igen den, samt hastigheten på talet.

2. Vill kunna se den som talar och situationen ska påminna vid en ordinarie genomgång vid tavlan. 

Filmen ska inte vara utformad som ett vanligt Tv-program, det går för fort.

3. Tycker att många filmer är svåra, på grund av att det går för fort. Tycker att personen i filmen är 

viktig, det spelar roll i vilken hastighet talet sker. Vill kunna se den som pratar, det får inte bara vara 

en skärm som datorn.

4.Vill att det är lugna personer med ”go” röst som ”pratar” vid tavlan. Om personen har en röst som 

man tycker är jobbig är det svårt att lyssna. 

5. Föredrar filmer som påminner om traditionella genomgångar i en skolsal, filmer som är mer 

professionella upplevs gå för fort. Säger att det har med vanan att göra, bilden av en person framför 

tavlan är mer bekant och man kan även uppfatta kroppsspråket.

6. Personen i filmen påverkar hur mycket man förstår, viktigt med didaktik och metodik, kan bli 

opersonligt om man inte ser någon människa.

7. Bra att få höra en annan röst än den man är van vid, nackdel att man inte kan fråga personen i 

filmen. Föredrar genomgångar med sin lärare. Tydligt tal är viktigt, filmen får inte vara för lång och 

skrift på tavlan skall vara tydlig så att man förstår.

8. Har tyckt om de mesta utformningarna, men det var en film som påminde om en power point fast 

med ljud som inte var lika lätt att förstå.

Erfarenheter och möjligheter av film i matematiska sammanhang.

1. Har tittat på matematiska filmer på grundskolan.

2. Har tittat på en film i år 7 som handlade om talet 1, enda filmen under tre års tid. Har inga andra 

erfarenheter.

3. Har tittat på matematiska filmer tidigare, tänker att man skulle kunna göra egna matematikfilmer i 

undervisningen, kanske filma genomgångar etc.

4. Har inga tydliga minnen av tidigare erfarenheter, tycker sig komma ihåg att någonting i samband 

med datorer.
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5. Har inga tidigare erfarenheter av att använda film i matematikundervisningen. Kanske skulle man 

kunna göra egna mattefilmer.

6. Har ingen tidigare erfarenheter av just matematikfilmer, att göra egna filmer där man förklarar för 

andra kan göra att man själv lär sig.

7. Har sett film i tidigare undervisning. Man kan göra film för att repetera ett avsnitt.

8. Har inte använt sig av film tidigare i matematikundervisningen, men tycker att det är väldigt bra.

Rekommenderar till andra.

1. Tycker det är bra att använda sig av film för att det varierar undervisningen och skapar ett större 

intresse för undervisningen. 

2. Ja om man har svårigheter med matematiken, då finns det en förklaring att lyssna på.

3. Om man ligger efter så kan det ju vara bra.

4. ”om man har läs och skrivsvårigheter skulle det vara bra för då kan man lyssna istället för att 

läsa”.

5. Kan tänka sig att rekommendera filmer och då speciellt vissa som eleven tycker är bra. Att vissa 

filmer är bra beror på att personen i filmen är enkel att förstå speciellt för någon som tycker det är 

svårt.

6. Det beror ju både på filmerna och vem man rekommenderar till, för personer med svårigheter att 

läsa kan det kanske vara bra. Det är ju ett annorlunda sätt som gör det roligare.

7. Ja, det kan ju passa någon.

8. Rekommenderar verkligen andra att använda sig av matematikfilmer, eleven har själv haft 

mycket hjälp av filmer. Man kan titta flera gånger på filmerna och anteckna samtidigt.
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