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Sammanfattning
I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt och med krav från styrdokumenten, blir tekniska hjälpmedel ett allt
vanligare inslag i klassrummet. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka argument som ges i forskningslitteraturen för
att använda GeoGebra i undervisning av andragradsfunktioner i jämförelse med traditionell undervisning i gymnasiet eller
motsvarande i andra länder. Frågeställningarna behandlar vilken påverkan GeoGebra har på gymnasieelevers prestationer
och attityder såsom den redovisas i forskningslitteraturen, i lärandet av andragradsfunktioner.
Litteraturstudiens resultat visar att några av argumenten för att använda GeoGebra är att programmet ger eleven bättre
resultat på uppgifter gällande andragradsfunktionens egenskaper och begrepp samt bättre resultat på rutinuppgifter.
Resterande argument är bättre resultat på uppgifter gällande sambandet mellan andragradsfunktionens algebraiska uttryck
och dess grafiska representation, ett ökat intresse för matematik, roligare undervisning och en ökad positiv attityd till
matematik överlag.
Undervisning med GeoGebra kan ge eleven större kunskaper om andragradsfunktioner. Den största implikationen för
lärarrollen är att GeoGebras synkroniserade vyer bidrar till att elevens får en förbättrad begreppsförmåga, vilket kan
användas som introduktion till nya matematiska moment.
Abstract
The use of computer based tools as GeoGebra in the classroom has an increasing impact on the teaching and learning of
mathematics. The purpose of the thesis is to examine which arguments are given in the research literature in favour of using
GeoGebra in the teaching of quadratic functions instead of traditional teaching in upper secondary school. The essay
examines what impact GeoGebra has on the high school students' achievements and attitudes, as reported in the research
literature, in the learning of quadratic functions.
The results of the literature study show that use of the program supports students´ familiarity with the features and concepts
of quadratic functions, and improves their achievements in this area. Furthermore, the relationship between the algebraic
expression of the quadratic function and its graphic representation seems to become more transparent to the students. As a
side effect the use of this program seems to create a more stimulating teaching environment, an increased interest in
mathematics and a more positive attitude to mathematics overall.
An important implication for teachers is that GeoGebra's synchronized views contribute to enhance students’ conceptual
understanding of mathematics, which facilitates their encounter with new mathematical elements.
Nyckelord GeoGebra, Andragradsfunktion, Prestationer, Attityder, Lärande

Förord
Mina första erfarenheter som matematiklärare bjöd på en hel del utmaningar. Mestadels förflöt
undervisningen utan större svårigheter, dock med undantag för andragradsekvationer och
andragradsfunktioner. Eleverna visade förståelse för de flesta matematiska moment, däremot
verkade det som att de upplevde andragradsfunktionerna som särskilt abstrakta. Det ledde till
svårigheter för både eleverna och mig som lärare.
Jag funderade därför mycket på hur denna problematik skulle lösas. Ett första kliv i rätt riktning
kunde ha varit att gå försiktigt fram och vara väldigt metodisk under genomgångar. Det visade
sig dock att det skulle krävas någonting annat som kunde göra det abstrakta mer konkret.
Eftersom traditionell undervisning inte gav resultat, skänkte det mig motivation till att
undersöka alternativa utlärningsmetoder. Efter en genomgång av aktuell forskning på området
upptäckte jag IKT-verktyget GeoGebra och undersökte hur detta skulle kunna integreras i
undervisningen.
Då den svenska skolan är i ständig förändring och likaså elevens sätt att processa och förstå
information vore det intressant att undersöka IKT-verktyget GeoGebra och dess påverkan på
elevers lärande av andragradsfunktioner.
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1. Inledning
Inte sällan upplevs moment inom gymnasiematematiken som tråkiga och abstrakta för flertalet
elever (Skolverket, 2003). Undersökningar har visat att IKT-verktyget GeoGebra har kunnat
främja både elevens inlärning och intresse för ämnet (Reis & Ozdemir, 2010). Mot denna
bakgrund behandlar uppsatsen vilka argument som ges i forskningslitteraturen för att använda
GeoGebra i undervisning av andragradsfunktioner i jämförelse med traditionell undervisning, i
gymnasiet eller motsvarande i andra länder.
Undersökningar har visat att elevers problem med begreppet andragradsfunktion är att de har
svårt att använda begreppet för att beskriva samband mellan variabler (Grønmo & Rosén,
1997). Utan rätt verktyg att möta sina svårigheter riskerar elevens intresse och attityd gentemot
matematik som helhet att försämras. Det har slagits fast att elevens prestation och intresse för
ämnet ofta har ett nära samband (Prop. 2015/16:149). En metod för att förbättra elevens
prestationer är att utöka användningen av digitala verktyg i undervisningen. Detta har visat sig
ha en positiv effekt för eleven då problem kan angripas från olika vinklar (Memnun, Aydin,
Dinç, Çoban & Sevindik, 2015). Ett teknologiskt verktyg som komplement ger eleven
möjlighet att manipulera funktioner och dess grafiska representationer för att på så vis öka sin
förståelse (Keung & Pei, 2015). GeoGebra är ett dynamiskt digitalt verktyg. Det är unikt
eftersom programmet har både geometri- och algebraskärmar som medför att eleven ser två
vyer av matematikproblemen (Hong & Lee, 2013).
Skolverkets läroplan för matematik i gymnasieskolan slår fast att eleven ska få tillfälle att
utveckla sin förmåga att använda digital teknik, medier samt andra verktyg som kan förekomma
inom karaktärsämnena. Vidare ska kursen Matematik 2c behandla egenskaper hos
andragradsfunktioner, konstruktion av grafer till funktioner, bestämning av begrepp såsom
funktionsvärde samt skärningar med 𝑥- och 𝑦-axeln, både med och utan digitala verktyg. Att
undersöka funktioner med digitala verktyg är således ett krav i styrdokumenten och normen bör
också vara att GeoGebra eller motsvarande blir ett naturligt inslag i undervisningen (Skolverket,
2011a).
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2. Bakgrund
2.1 Begrepp
I följande avsnitt definieras de vanligast förekommande begreppen i uppsatsen.
2.1.1 Definition av andragradsfunktion
För att definiera begreppet andragradsfunktion behövs först en definition av begreppet
funktion. Problemet är att det finns ett flertal olika definitioner av funktionsbegreppet.
Exempelvis är en funktion, ur en matematisk aspekt, ett uttryck, regel eller en lag som definierar
en relation mellan en oberoende variabel och en annan beroende variabel (Function, 2006).
Nedan redovisas fler definitioner av funktionsbegreppet.
Om X och Y är två givna mängder och om till varje element x i X är ordnat ett
bestämt element y i Y så säger man att en funktion är definierad från X till Y.
Funktioner betecknas ofta med bokstaven ƒ och det till x ordnade elementet
i Y skrivs då y=ƒ(x). Man säger att den beroende variabeln y är en funktion av
den oberoende variabeln x. Exempelvis är arean av en rektangel en funktion
av sidornas längder (Funktion, 2016).
Andersson (1996) skriver att ”En funktion är en regel, som beskriver hur värdet av en variabel
bestäms med hjälp av värdet av en annan variabel” (s. 310). I denna uppsats används följande
definition från läroboken Matematik 5000 2c vars definition lyder ”Ett samband som till varje
tillåtet x-värde ger exakt ett y-värde kallas en funktion” (Alfredsson, Bråting, Erixon & Heikne,
2011, s. 14).
Tolkningen av definitionen av andragradsfunktionen enligt Kiselman och Mouwitz (2008) och
den nyss nämnda definitionen av en funktion, utgör grunden för hur begreppet
andragradsfunktion används i uppsatsen. Tolkningen är följande: en funktion f, som definieras
av 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐, där 𝑎(≠ 0), b och c är reella (eller komplexa) konstanter kallas en
andragradsfunktion. Högsta x-potensen är således av andra graden. Grafen för en
andragradsfunktion med reella koefficienter är en parabel (Kiselman & Mouwitz, 2008).
2.1.2 Definition av prestationer och attityder
Problematiken gällande begreppen attityder och prestationer är att det inte finns några entydiga
definitioner. Med anledning av detta följer ett antal definitioner av dessa begrepp. Utifrån dessa
presenteras en egen definition som används i uppsatsen.
Prestationer är något positivt och svårt som åstadkommits eller fullgjorts (Prestation, 2016).
Elevens prestation definieras av till vilken grad denne kan möta eller överträffa miniminivån
för ett läromoment (Shahmohammadi, 2013).
En elevs prestation i ett skolämne värderas med en jämförelse av kunskapskraven för det
aktuella ämnet eller kursen (Skolverket, 2011b).
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Med elevers prestationer avses i arbetet deras förmåga att både lösa standarduppgifter och
uppgifter som kräver att de har begreppsförmåga enligt Skolverkets definition ”Att beskriva
innebörden av ett begrepp och samband mellan begrepp innefattar att kunna redogöra för
definitioner, egenskaper och relationer hos begrepp och samband mellan begrepp”
(Skolverket, 2011c, s. 1)
Philipp (2007) definieras attityder som beteende, känslor eller tankar som visar en persons åsikt
eller ståndpunkt.
Bohner och Wänke (2002) definierar attityder såsom en sammanfattande utvärdering av ett
tankeobjekt. Ett tankeobjekt kan utgöra vad en individ håller i tankarna för stunden, vare sig
detta är något konkret eller abstrakt, exempelvis en bil eller ett matematiskt problem.
Hogg och Vaughan (2002) definierar begreppet som en negativ eller positiv allmän känsla eller
utvärdering av en person, objekt eller ämne.
I denna uppsats definieras attityder såsom elevens sätt att visa, agera, känna, tänka eller uttrycka
sin åsikt, oavsett om denna är positiv eller negativ.
2.1.3 Definition av övriga begrepp
Grafisk representation – Externaliserade matematiska begrepp i form av bild, figur eller graf
(Jönsson & Lingefjärd, 2012).
Algebraiskt uttryck – ”Uttryck som innehåller tal och variabler förenade med algebraiska
operationer” (Kiselman & Mouwitz, 2008, s.87).
Traditionell undervisning – Betecknar klassisk katederundervisning utan inslag av IT i
undervisningen (Skolverket, 2016).

2.2 IKT-Verktyg
IKT står för informations- och kommunikationsteknik. IKT-verktyg kan fungera som automat,
verktyg eller arena (Svensson, 2008). Det kan liknas vid en automat eftersom programmets
funktioner ger automatiska svar. I likhet med en miniräknare som ger omedelbar respons, kan
även IKT-verktyget ge det till eleven. Det används som ett verktyg när det främjar inlärning av
kunskap. Till sist kan IKT liknas med en arena, eftersom verktyget skapar samspel och
kommunikation mellan människor. De program som använder denna teknik benämns som IKTverktyg (Svensson, 2008)
2.2.1 IKT-Verktyget GeoGebra
GeoGebra är ett användarvänligt och kraftfullt digitalt verktyg. Programmet har en dynamisk
och interaktiv matematikmiljö för alla undervisningsnivåer och samlar matematiska moment
såsom geometri, algebra, grafritning, statistik och analys (GeoGebra, 2016).
Programmet är gratis och finns tillgängligt på ett flertal språk via webbsidan
www.geogebra.org. På webbsidan kan material delas och ett forum inbjuder till kommunikation
för programmets användare (Hohenwarter, Jarvis & Lavicza, 2009). GeoGebra är lättillgängligt
eftersom det kan installeras på datorer med de flesta operativsystem såsom Windows, Mac OS
X eller Linux. Vidare kan programmet köras direkt i webbläsaren (Sandall, 2015).
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GeoGebra ger läraren möjlighet att visa flera olika vyer vid samma tillfälle. Eleven kan därmed
se andragradsfunktionens algebraiska uttryck och dess motsvarande grafiska representation
samtidigt. De olika vyerna är synkroniserade, vilket innebär att om andragradsfunktionens
algebraiska uttryck ändras, ändras även den grafiska representationen. På samma sätt ändras
andragradsfunktionens algebraiska uttryck om eleven justerar den grafiska representationen
(Jönsson & Lingefjärd, 2012; Hong & Lee, 2013). Hong och Lee (2013) betonar att det är just
möjligheten att se både en algebraisk och en grafisk representation som skiljer GeoGebra från
andra populära tekniska hjälpmedel, såsom grafräknaren Texas Instruments 83/84. En
synkroniserad vy gör det möjligt för eleven att under arbetsgången uppmärksamma problem,
oväntade resultat och fundera på dess orsaker. Enligt författarna innebär detta att eleven kan gå
tillbaka och fundera över varför en viss handling gav ett visst utfall på problemet.
GeoGebra har dessutom en mängd inbyggda kommandon. Exempelvis kan både en första- och
andraderivata ritas upp samtidigt som dess ursprungsfunktion. Då får eleven en grafisk
representation av en funktion och dess derivator. Denna grafiska representation, i kombination
med de synkroniserade vyerna enligt ovan, ger bland annat eleven en bättre begreppsförståelse
för varför en andragradsfunktion deriveras för att finna extrempunkter (Jönsson & Lingefjärd,
2012).
I GeoGebra finns en mängd färdigskapade verktyg (Sandall, 2015). Ett av dessa verktyg är
slider, som enligt Keung och Pei (2015) är en grafisk representation av ett valfritt tal. Verktyget
liknas vid ett reglage som kan ändra värde på en viss parameter. Vidare visar författarna
exempel där verktyget slider kommer till användning. Ett av dessa exempel är hur en
andragradsfunktion på formen 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎) + 𝑏 ändras beroende på hur eleven ändrar de
olika parametrarna för funktionen. Nedanstående figur visar hur andragradsfunktionen förskjuts
i horisontellt läge när parametervärdet a ändras.

Figur 1. Jämförelse av hur grafens horisontella placering förändras genom en ändring av värdet på a från andragradsfunktionen
på formen y=f(x+a)+b (Keung & Pei, 2015, s.79).
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3. Syfte och frågeställningar
Styrdokumenten stadgar att tekniska hjälpmedel ska användas i matematikinlärningen.
Geogebra är ett sådant tekniskt hjälpmedel. Eftersom varje elev är unik med olika
förutsättningar behövs inlärningsmetoderna anpassas, med ett vidgat synsätt och ett öppet sinne
för tekniska hjälpmedel. Uppsatsen syftar således till att undersöka vilka argument som ges i
forskningslitteraturen för att använda GeoGebra i undervisning av andragradsfunktioner i
jämförelse med traditionell undervisning, i gymnasiet eller motsvarande i andra länder.
Detta leder till följande frågeställningar:
Vilken påverkan har enligt forskningslitteraturen användningen av GeoGebra i undervisningen
på gymnasieelevers prestationer i matematik?
Vilken påverkan har enligt forskningslitteraturen användningen av GeoGebra i undervisningen
på gymnasieelevers attityder till matematik?
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4. Metod
Uppsatsen är en forskningskonsumtion och skrivs inom ramen för matematikfördjupningen vid
lärarprogrammet. En forskningskonsumtion genomförs med hjälp av att undersöka litteraturen
på området för att sedan koppla denna till syfte och frågeställningar. Nedan följer en
redovisning av hur detta gått till. En inblick ges i vilka motiv som ligger bakom val av metod
och litteratur.

4.1 Litteratursökning och urval
Urvalet av litteratur gjordes i flera steg enligt modellen som Eriksson Barajas, Forsberg och
Wengström (2013) behandlar. Dessa beskriver att i en systematisk litteraturstudie ska
tillvägagångssättet för all litteratur redovisas, med såväl sökmetoder och urvalskriterier tydligt
angivna.
Inledningsvis bestämdes ett intresseområde och därefter lämpliga sökord. Orden som användes
vid sökningen för att avgränsa antalet sökresultat var GeoGebra, learning, parabola*, pretestposttest design, quadratic functions, problem-solving, secondary school, functions och
computer. Asterix (*) inkluderar variationer av ändelser av ord, såsom parabolas vid sökning
av parabola*. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) finns det kriterier för
sökstrategi och urval av artiklar. Därför användes avgränsningarna peer reviewed och
tillgänglig via LiU i samtliga sökningar. Litteratursökningen utfördes i databaserna
UniSearch, MathEduc och ProQuest.
I enlighet med uppsatsens frågeställningar valdes endast matematikdidaktisk litteratur där
eleven själv arbetade med GeoGebra. Dessutom jämfördes dessa med bedömningsmallar, med
utgångspunkt i Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013).
Gällande frågeställningen om prestationer valdes enbart studier där resultat mätts på både föroch eftertest med en kontroll- och experimentgrupp som arbetat med eller utan GeoGebra. På
detta vis uppnås en objektiv mätning av vilken grupp som har visat på bäst förmåga att lösa
uppgifter av standardkaraktär och uppgifter som kräver att de har begreppsförmåga. Detta
medför även att det inte lämnas något utrymme åt författarens subjektiva åsikter kring elevers
prestationer, vilket i sin tur resulterar i att validiteten ökar. Däremot var det inte en
nödvändighet att ha litteratur som behandlade resultat som mätts på för- och eftertest mellan
två grupper för frågeställningen gällande attityder. Det som var av intresse för den
frågeställningen var studier som fokuserade på elevens attityder till matematik och
andragradsfunktioner både genom lärande med GeoGebra och lärande på traditionellt vis.
Nedan i tabell 1 listas ett antal sökningar som användes för att hitta de artiklarna som användes
för besvara examensarbetets syfte och frågeställningar. Sammanlagt valdes fem unika artiklar
ut från sökningarna. Tre av artiklarna behandlade båda frågeställningarna medan de sista två
endast kunde ge svar på varsin frågeställning.
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Tabell 1. Antal träffar och utvald litteratur enligt sökord med avgränsningar i olika databaser

Tillgänglig
via
LiU

Antal
träffar

Antal
utvalda
artiklar

#

Databas

Sökord

Peerreviewed

1

UniSearch

GeoGebra

x

x

1158

0

2

UniSearch

GeoGebra, learning

x

x

497

0

3

UniSearch

x

x

6

1

4

UniSearch

x

x

16

1

5

ProQuest

x

x

17

1

6

MathEduc

x

x

15

1

7

MathEduc

x

x

27

1

Totalt

5

GeoGebra,
parabola*, learning
GeoGebra, pretestposttest design,
GeoGebra,
learning, quadratic
functions
GeoGebra,
problem-solving,
learning
Secondary school,
learning, functions,
computer

De första två sökningarna avsåg att skapa en bild av hur mycket litteratur som finns kring ämnet
i UniSearch. Då sökningen resulterade i ett stort antal träffar gavs inte mycket tid till att läsa
träffresultaten. Efter en kort granskning av artiklarnas rubriker framgick att en stor del av de
sökresultat som framkom inte var relevanta för uppsatsens frågeställningar. Istället användes
ytterligare sökord för att begränsa antalet sökträffar samt för att anpassa sökresultatet till
uppsatsens frågeställningar. För sökning tre och fyra lästes samtliga sammanfattningar från de
framtagna artiklarna från sökresultatet. Sex texter ansågs kunna vara av relevans för uppsatsen
frågeställningar och dessa lästes därför i sin helhet. Efter att ha granskat texternas metod och
resultat valdes två unika artiklar ut som passade uppsatsen frågeställningar, en från vardera
sökning.
Efter åtskilliga sökningar av andra sökord som inte resulterade i fler utvalda artiklar gjordes
nya sökningar i databaserna ProQuest och MathEduc. Precis som för sökningarna tre och fyra
lästes samtliga sammanfattningar för sökningarna fem och sex. Dessa två sökningar resulterade
i fem tänkbara texter som skulle kunna passa uppsatsens frågeställningar. Artiklarna lästes i sin
helhet och efter granskning av metod och resultat valdes två unika artiklar ut, även här en från
respektive sökning. Innan sökning sju, genomfördes återigen flertalet sökningar som inte
resulterade i några utvalda artiklar. Efter att ha testat många olika sökord ledde sökning sju till
en sista unik utvald artikel. Processen för denna sökning var likadan som för sökningarna tre
till sex. Samtliga sammanfattningar lästes. En text var av intresse för frågeställningarna. Efter
att ha läst texten i sin helhet och efter granskning av metod och resultat valdes den sista unika
artikeln ut.
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Den forskningslitteratur som valdes ut från sökningsresultatet visas nedan.
 ”Using Geogebra as an information technology tool: parabola teaching” (Reis &
Ozdemir, 2010).
 ”Efficiency of learning environment using GeoGebra when calculus contents are
learned in collaborative groups” (Takači, Stankov & Milaovic, 2015).
 “The Impact of Instructing Quadratic Functions with the Use of Geogebra Software on
Student’s Achievement and Level of Reaching Acquisitions” (Övez, 2018)
 “The Impact of Computer use on Learning of Quadratic Functions” (Pihlap, 2017).
 ”Secondary school students learning the translation of the functions in a computerassisted lesson” (Keung & Pei, 2015)

4.2 Analysprocess
De utvalda artiklarna analyserades utifrån frågeställningarna: ”Vilken påverkan har enligt
forskningslitteraturen användningen av GeoGebra i undervisningen på gymnasieelevers
prestationer i matematik?” och ”Vilken påverkan har enligt forskningslitteraturen
användningen av GeoGebra i undervisningen på gymnasieelevers attityder till matematik?”.
Under läsningen kopierades textstycken från artiklarna som behandlade kopplingar till elevens
attityder eller prestationer. Det kategoriserades innehåll från de fem artiklarna som var av
relevans för förfrågeställningarna in i två olika mappar som behandlade antingen elevens
prestationer eller attityder. Vissa artiklar behandlade både elevens attityder och prestationer. I
de fallen kopierades textstycken in i båda mapparna.
Efter kategoriseringen sammanfattades samtliga utvalda textstycken från en studie som alla
behandlade en specifik frågeställning – detta i syfte att skapa en röd tråd i uppsatsens resultatdel.
Slutligen sammanfattades hela resultatet från frågeställningarna för att ge ett mer överskådligt
svar på uppsatsens syfte.
Nedan följer ett exempel av ovanstående metod, nämligen ett utdrag ur en artikel skriven av
Reis och Ozdemir (2010). Denna sorterades in i mappen om elevers prestationer, gällande just
elever som undervisats såväl med hjälp av Geogebra som på traditionellt vis.
The statistically difference between post-test results of experimental and control groups
were analyzed with paired samples t-test. It was found that both groups were not at the
same learning level. The experimental groups were more successful than control
groups, which was illustrated at Table 4. When the experimental and control groups
results of pre-test and past-test were analyzed, it was found that both of them were more
successful at the end of the lessons, which was illustrated at Table 5 and Table 6 (Reis
& Ozdemir, 2010, s. 571).
Efter att samtliga artiklar kategoriserats, översattes och sammanfattades detta stycke i
resultatdelen. Slutresultatet i detta fallet blev ”Eftertestet från Reis och Ozdemirs (2010) studie
visade att experimentgruppen som arbetade med GeoGebra presterade ett bättre resultat än
gruppen som undervisades på traditionellt vis. Detta konstaterades efter en jämförelse av föroch eftertesterna”. Noterbart är att detta textstycke analyserades tillsammans med övriga
utvalda textstycken som behandlade prestationer från Reis och Ozdemir (2010). Att den
svenska delen av textstycket inte är en ren översättning är ett resultat av detta.
Tillvägagångssättet för frågeställningen gällande attityder hanterades på samma sätt.
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5. Litteratur
I följande avsnitt sammanfattas de fem studierna som uppsatsens resultat utgår ifrån.
Artiklarnas syfte, metod och resultat presenteras.

5.1 Reis och Ozdemir – ”Using Geogebra as an information technology tool:
parabola teaching”
Reis och Ozdemir (2010) undersökte elevens kunskap om begreppet parabel, som är en grafisk
representation av begreppet andragradsfunktion. Syftet med undersökningen var att ta reda på
hur stor effekt GeoGebra har på gymnasieelevers kunskap om parabler. De genomförde en
empirisk studie i vilken 204 elever medverkande. Eleverna var ”12th grade students” från
Turkiet, vilket kan likställas med elever som går sista året på gymnasiet i Sverige. Eleverna
delades in om hälften i fem kontrollgrupper respektive fem experimentgrupper. Före studien
skrevs ett ”papper och penna-test”. På detta presterade experimentgrupperna något sämre än
kontrollgrupperna, dock med ett snarlikt resultat. Med anledning av detta gjordes bedömningen,
med hänsyn till den statistiska osäkerheten, att de båda huvudgrupperna befann sig på en
likvärdig kunskapsnivå före studiens början.
Kontrollgrupperna undervisades på traditionellt vis medan experimentgrupperna undervisades
med stöd av GeoGebra. Båda grupperna övade på uppgifter gällande begreppet parabel under
en lektion. Materialet hade dels tagits fram av författarna till artikeln, dels hämtats från övningar
i externa källor. Uppgifterna som eleverna skulle besvara bestod bland annat av frågor om
parabeln som andragradsfunktionens graf och allmänna frågor om funktioner, exempelvis
skillnader mellan en andragradsfunktion och en affin funktion. För att lösa uppgifterna kunde
eleven använda den nyss erhållna informationen från GeoGebra och programmets verktyg
genom att ändra på parametervärde för slider. Uppgifterna bestod av vardagliga problem, vilkas
syfte var att fästa elevens uppmärksamhet på att digitala hjälpmedel kan utgöra ett hjälpmedel
i det dagliga livet.
Då undervisningen för de båda grupperna avslutats visade det följande eftertestet att
experimentgruppen presterade ett bättre resultat. Resultaten var så pass skilda att det med
statistisk säkerhet gick att påvisa detta.
Eleverna fick besvara ett frågeformulär som behandlade undervisning med GeoGebra. Eleverna
ansåg att undervisningen var intresseväckande, användbar, fångade deras uppmärksamhet,
gjorde matematikundervisningen rolig och gav dem ett bättre studieresultat, se tabell 2.
Tabell 2. Elevers svarsfördelning gällande attityder till GeoGebra, (Reis & Ozdemir, 2010, s.570).
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Studien visade att GeoGebra främjade elevens resultat på uppgifter gällande parabeln och dess
egenskaper, det vill säga andragradsfunktionens grafiska representation.
Enligt författarna utgör GeoGebra ett hjälpmedel som demonstrerar hur matematik är relevant
för det dagliga livet samt genom dess grafiska representationer ger eleven kunskap för hur
matematiska begrepp fungerar och hänger ihop med varandra.

5.2 Takači, Stankov och Milanovic – ”Efficiency of learning environment using
GeoGebra when calculus contents are learned in collaborative groups”
Takači, Stankov och Milanovic (2015) genomförde en empirisk studie där studentens kunskap
om funktioner, särskilt andragradsfunktioner, testades. Syftet med studien var att undersöka hur
GeoGebra främjar inlärningen av moment inom matematisk analys för gymnasieelever i grupp.
I studien medverkade 360 förstaårsstudenter vid the University of Novi Sad i Serbien. Då
deltagarna var förstaårsstudenter på universitetet befinner de sig på en liknande kunskapsnivå
som elever från den senare delen av gymnasiet i Sverige. 180 av studenterna var
förstaårsstudenter år 2011 och de placerades i en kontrollgrupp (C2011). Resterande 180
medlemmar var förstaårsstudenter år 2012 och placerades i en experimentgrupp (E2012). I syfte
att uppnå ett rättvisande resultat hade samtliga studenters förkunskap testats. De matematiska
momenten i förtestet var att bestämma derivata, skärning med 𝑥- och 𝑦-axeln, extremvärde för
andragradsfunktioner samt att rita funktionsgrafer. Detta förtest visade med statistisk säkerhet
att studenterna befann sig på en likvärdig kunskapsnivå.
Under perioden undervisades experimentgruppen med stöd av GeoGebra medan
kontrollgruppen undervisades på traditionellt vis. Medlemmarna i experimentgruppen fick en
kort introduktion om två timmar till GeoGebra. Därefter fick båda grupperna samma uppgift att
lösa. Både kontroll- och experimentgruppens 180 medlemmar delades in i grupper om fyra
personer som skulle lösa den tilldelade uppgiften. Uppdelningen av grupper gjordes utefter
Kagans (1994) modell, i syfte att alla grupper skulle befinna sig på samma kunskapsnivå.
Uppgiften bestod i att undersöka 20 givna funktioner (andragradsfunktioner,
exponentialfunktioner, trigonometriska funktioner, rationella funktioner och logaritmiska
funktioner) och rita dess grafer. Det var avancerade funktioner, dock med enkla derivator och
skärningar med 𝑥 − axeln. Kontrollgruppen fick använda papper och penna medan
experimentgruppen använde GeoGebra. Experimentgruppen arbetade endast med uppgiften i
fem timmar. Kontrollgruppen arbetade däremot aktivt med uppgiften under dubbelt så lång tid.
Trots att experimentgruppen använde mindre tid till uppgiften var deras resultat betydligt högre
än kontrollgruppens, se tabell 3.
Tabell 3. Jämförelse av resultat på uppgift mellan kontrollgrupp (C2011) och experimentgrupp (E2012), (Takači, Stankov & Milaovic 2015
s.426).
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Resultatet visar att GeoGebra enligt författarna gav studenterna en ökad förståelse för
funktioner och deras grafer samt att det tog mindre tid i anspråk för dem att lära sig. Uppgiftens
resultat och observationer från författarna visade att med hjälp av GeoGebra kunde studenterna
upptäcka att de exempelvis hade förbisett att ange en skärning med 𝑥-axeln för en funktion eller
se att en funktion växer när dess derivata är positiv och inte avtar. Författarna drog slutsatsen
att med hjälp av de grafiska representationerna från GeoGebra förbättrades deras
begreppsförståelse för funktioner. Tillvägagångssätten visade, efter författarnas iakttagelse, att
deltagarna i experimentgrupperna samarbetade bättre än de i kontrollgrupperna. De diskuterade
problemen flitigt och tog ansvar för samtliga moment i uppgiften. I kontrollgruppen ansvarade
varje elev för sitt delmoment och deltagarnas kommunikation var begränsad. Detta trots att
instruktionerna för de 20 givna funktionerna var identiska för båda grupperna.
En vecka efter att ovanstående uppgift var slutförd genomfördes ett eftertest. Testet bestod i att
eleverna självständigt skulle undersöka två funktioner och sedan rita dess grafer utan hjälp från
GeoGebra. Resultatet på eftertestet visade att studenter från kontrollgruppen hade svarat korrekt
på 45 % av uppgifterna (11 poäng), medan studenter från experimentgruppen svarade rätt på
61 % (15 poäng). I båda grupperna fanns studenter som svarade rätt på samtliga uppgifter. I
kontrollgruppen fanns däremot elever som fick noll poäng. Den vanligaste poängsumman för
experimentgruppen var 19 poäng, medan kontrollgruppens var 6 poäng. Poängskillnaden var
tillräckligt stor för att med statistisk säkerhet säga att elevers lärande av att undersöka funktioner
och att rita dess grafer är bättre när de använder sig av GeoGebra.
Ett andra eftertest genomfördes efter två månader. I likhet med det första testet bestod detta av
att medlemmarna självständigt skulle undersöka två funktioner och rita dess grafer utan
assistans från GeoGebra. Resultatet visade att kontrollgruppen hade svarat korrekt på 34 % av
uppgifterna (8 poäng), medan experimentgruppen svarade rätt på 57 % (14 poäng). Liksom i
det första eftertestet fanns det studenter med full poäng från båda grupperna och studenter som
fick noll poäng ifrån kontrollgruppen. Den vanligaste poängsumman för experimentgruppen
var 12 poäng, medan kontrollgruppen låg på 2 poäng. Baserat på resultaten kan det, enligt
författarna, med statistisk säkerhet fastslås att elevers lärande när det gäller att undersöka
funktioner och rita dess grafer blir bättre om de använder GeoGebra. Författarna kunde även
dra slutsatsen att de elever som använt sig av GeoGebra lyckades besvara frågor av
standardkaraktär bättre och på ett enklare vis än de elever som enbart undervisats på traditionellt
vis.

5.3 Övez – “The Impact of Instructing Quadratic Functions with the Use of
Geogebra Software on Student’s Achivement and Level of Reaching
Acquisitions”
Övez (2018) utförde en studie vars syfte var att undersöka hur stor betydelse GeoGebra och
guidade ”upptäckararbetsblad” hade på elevers kunskapsnivå när andragradsfunktioner
introducerades. Studien använde ett för- och eftertest, som skrevs av en kontroll- och en
experimentgrupp. De 62 deltagarna bestod av elever från ”10th grade i high school” från
Turkiet, vilket i svensk sammanhang kan likställas med elever från första året på gymnasiet.
Kontrollgruppen bestod av 31 elever som undervisades på traditionellt vis och de övriga 31
eleverna bildade experimentgruppen som undervisades med IKT-verktyget GeoGebra med
guidade upptäckararbetsblad. Forskaren undervisade båda grupperna under hela perioden.

15

Inledningsvis utfördes ett förtest som bestod av flervalsfrågor, samtliga med anknytning till
olika delar av andragradsfunktionens områden. Genom att uppdelningen av kontroll- och
experimentgruppen tog hjälp av resultatet från förtestet och elevernas betyg från föregående
årskurs, säkerställdes det att eleverna i grupperna var på samma grundnivå innan
undervisningen påbörjades.
Den traditionella undervisningen som kontrollgruppen erhöll bestod av räkning med papper och
penna i en räknebok. Experimentgruppen fick undervisning genom upptäckararbetsblad och
GeoGebra. Upptäckararbetsbladen delades ut och med hjälp av GeoGebras dynamiska
egenskaper skulle eleverna enskilt svara på frågor. Målet med dessa uppgiftsblad var att
eleverna skulle upptäcka andragradsfunktionens egenskaper.
Det första bladet bestod av uppgifter där eleverna med hjälp av GeoGebra skulle ta reda på
största och minsta värde för en funktion. Övriga blad bestod av uppgifter vars problem
introducerade områden hos andragradsfunktionen såsom; skärning med x- och y-axeln,
symmetri och reflektion samt koefficienters betydelse i formeln för en andragradsfunktion, se
figur 2.

Figur 2. Koefficienters betydelse i formeln för en andragradsfunktion (Övez, 2018, s.5).

Då undervisningen avslutats skrevs ett eftertest av båda grupperna. Skillnaden mellan för- och
eftertesten visade stor skillnad i resultat mellan grupperna. Ett ”t”-testresultat visade att
kontrollgruppens medelvärde på för- och eftertestet var 𝑥 = 0,38 och 𝑥 = 1,48 . För
experimentgruppen var medelvärdet på samma tester 𝑥 = 0,41 respektive 𝑥 = 3,06 .
Skillnaden i resultaten visar tydligt att metoden av att använda sig av GeoGebra var mer
effektivt än traditionell undervisning avseende inlärning om andragradsfunktionen och dess
egenskaper. Denna slutsats kunde dras eftersom det var statistisk signifikant skillnad i
resultaten.
Studien visade att eleverna som hade arbetat med GeoGebra hade bättre resultat på uppgifter
gällande relationen mellan andragradsfunktionens uttryck och graf. Förklaringen till detta var
att dessa elever direkt hade möjlighet att ändra en funktions uttryck och därmed se skillnaden i
dess grafiska representation, en möjlighet kontrollgruppen inte hade. Forskaren iakttog att
kontrollgruppen fokuserade mycket mer på att memorera algebraiska operationer och formler
istället för dess grafiska representationer. Vid sidan av bättre resultat på uppgifter gällande
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sambandet mellan en andragradsfunktions algebraiska uttryck och dess grafiska representation,
visade studien att eleverna som arbetat med GeoGebra var bättre på att kalkylera funktioners
största och minsta värde, skärningar med x- och y-axeln samt att tolka grafer.

5.4 Pihlap – “The Impact of Computer use on Learning of Quadratic Functions”
Philap (2017) genomförde en studie med syftet att ta reda på datorers påverkan på elevers
prestationer och attityder i lärande av andragradsfunktioner. Deltagarna i studien var 199 elever
från årskurs 9 i Estland. Ämnesplanerna i Estland och Sverige skiljer sig åt, dock kan matematik
från årskurs 9 i Estland likställas med matematik från första året i gymnasiet i Sverige. Fem
grupper utgjorde kontrollgrupper som undervisades helt utan hjälp från datorer och övriga fem
var experimentgrupper. I dessa var undervisningen till viss del datorstödd. Indelningen av
elever till kontroll- och experimentgrupper bestämdes av lärares förmåga och vilja att ha vissa
lektioner i en datasal. Av de 199 deltagarna placerades 105 av dem i kontrollgrupper och 94 i
experimentgrupper.
Inledningsvis introducerade forskaren samtliga lärare till studiens procedur. Innan
undervisningen av andragradsfunktioner påbörjades använde alla grupper fem lektioner till att
repetera tidigare undervisning, vilket behövdes som förkunskap till avsnittet
andragradsfunktioner. Repetitionen var utformad av forskaren och var således likadan för
samtliga grupper. Efter repetitionens slut skrevs ett förtest av grupperna, som behandlade de
kunskaper som repetitionen bearbetat. För lärandet av andragradsfunktioner gavs 15 lektioner
till samtliga grupper. Tanken var att tre av dessa 15 lektionstillfällen skulle hållas i datorsal för
de fem experimentgrupperna. Av olika anledningar hade enbart två experimentgrupper tre
lektionstillfällen i datorsal; två grupper hade ett lektionstillfälle i datorsal och fick färdigställa
resterande arbetsuppgifter från den två uteblivna lektionerna i datorsal hemma och i den sista
gruppen hölls två lektioner i en datorsal varav den sista lektionen gavs som läxa att arbeta med
hemma. Tanken med att endast ha tre lektioner som var ledda med datorstöd var att datorn ska
ses som ett tillägg och inte helt ersätta traditionell undervisning. Eleverna i kontrollgrupperna
undervisades på traditionellt vis, vilket i detta sammanhanget innebär helt utan stöd från datorer.
Under lektionerna där datorer användes, delades arbetsblad ut som forskaren utformat. Med
hjälp av GeoGebra introducerade två av arbetsbladen eleverna för andragradsfunktionens
egenskaper. Ett av arbetsbladen behandlade hur de olika koefficienterna i
andragradsfunktionens utryck 𝑦 = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 + 𝐶 påverkade grafen, se figur 3. Under lektion
tre skulle eleverna ta fram ett mönster av dynamiska linjer genom att använda sig av GeoGebra.
Det innebär att eleven skriver in olika funktionsuttryck i GeoGebra för att sedan bilda ett
mönster med funktionslinjerna som uppkommer. Syftet med uppgiften var att förbättra
elevernas förståelse för sambandet mellan en andragradsfunktions algebraiska uttryck och dess
graf.
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Figur 3. Sambandet mellan andragradsfunktionens algebraiska uttryck och
dess graf visualiserat genom verktyget slider (Pihlap, 2017, s.60).

Undervisningsperioden avslutades med ett eftertest som samtliga grupper genomförde.
Eleverna fick även fylla i två enkäter: En efter förtestet och en efter eftertestet, som båda
behandlade elevers attityder kring matematiklektioner.
Forskaren använde sig av ett t-test för att jämföra medelpoängen av för- och eftertest för
kontroll- och experimentgrupperna. Endast data från de elever som skrev både för- och
eftertestet användes. Av kontrollgruppen bestod det av 90 elever och i experimentgruppen 83
elever. Båda grupperna skrev testen, som gav en maxpoängen om 50. Medelpoängen för
kontrollgruppen på för- och eftertestet var 33,2 respektive 34,4. I experimentgruppen var
medelpoängen 31,2 respektive 32,6. Trots att kontrollgruppen skrev ett bättre resultat på testen
var deras poängskillnad mellan dessa endast 1,20 poäng i medel i jämförelse med
experimentgruppens 1,40. Eftersom skillnaden mellan kontroll- och experimentgruppens föroch eftertestspoäng var så pass liten kunde inga slutsatser dras som hade statistisk signifikans.
Således visade studien att det inte utgjorde någon skillnad i undervisning med stöd av datorer
jämfört med traditionell undervisning. Forskaren granskade även skillnaden hos elever som
hade låg, medel eller hög poäng på förtestet jämfört med eftertestet. Även här fann forskaren
att oavsett kunskapsnivå gav datorstödd undervisning inget bättre elevresultat än vad
traditionell undervisning gav.
Eleverna fick även fylla i enkäter före för- och eftertestet där de fick svara på hur viktigt, svårt
och intressant det var att studera matematik som ämne samt delmomentet funktioner. Innan
undervisningen om andragradsfunktioner påbörjades frågades eleverna om lärande av
matematik var viktigt. En skala från ett till fem användes, där en etta indikerade på oviktigt och
en femma indikerade på viktigt. Medelpoängen för kontroll- och experimentgruppen var 4,3
respektive 4,4. Efter undervisningsperioden frågades eleverna om lärande av funktioner var
viktigt. Svaret blev då 3,1 och 3,2 för kontroll- respektive experimentgruppen, se tabell 4.
Således tyckte båda grupperna att lärande av matematik som ämne var viktigare än att lära sig
om delmomentet funktioner. En av anledningarna var att eleverna inte såg någon praktisk nytta
av funktioner för deras framtida liv och karriär. Det frågades även om lärande av matematik var
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intressant för eleverna. Där svaret skulle vara en siffra mellan ett till fem, där ett stod för tråkigt
och fem för kul. Medelpoängen var 3,2 för kontrollgruppen och 3,3 för experimentgruppen
innan undervisningen av andragradsfunktioner påbörjades. Samma fråga gavs återigen efter
undervisningsperioden men denna gång gällande funktioner och inte matematik.
Kontrollgruppens poäng blev 2,9 och experimentgruppens 3,3. Svarsskillnaden mellan
grupperna var enligt t-testet statistiskt signifikant. Slutsatsen blev att experimentgruppen som
arbetat med stöd av datorer tyckte att andragradsfunktioner var mer intressant än de elever som
undervisats på traditionellt vis. Resultatet visade även att båda grupperna tyckte om att studera
matematik i lika stor utsträckning. Däremot visade svaren en statistisk signifikant skillnad om
Tabell 4. Elevers svar angående attityder till matematik och funktioner (Pihlap, 2017, s.64).

eleverna tyckte om att studera funktioner, experimentgruppen tyckte om det mycket mer.
Eleverna i experimentgruppen fick svara på ytterligare frågor kring undervisningen med
datorstöd. På frågan om datorer påtagligt hjälpte eleverna i undervisningen av
andragradsfunktioner svarade 51 % ja, 6 % nej och resterande 43 % angav att det inte gjorde
någon skillnad. Enkäten frågade även eleverna om de datorstödda lektionerna hade ändrat deras
attityd till matematik. Frågan besvarades av 69 elever, varav 24 uppgav att deras attityd hade
ändrats och 45 elever sa att deras attityd inte hade ändrats. Av de 24 elever som sa att deras
attityd hade ändrats angav 23 att den hade ändrats till det bättre och en person att det hade
ändrats till det sämre. Skälet som gavs till att det hade ändrats till det sämre var att den eleven
inte orkade med datorer. Olika skäl att det ändrats till det bättre var; ökad förståelse av
lektionsinnehållet genom att kunna testa att flytta på axlar och direkt se hur något ändras och
roligare med ombyte av att endast arbeta med papper och penna. Bland de elever som angav att
undervisningen med hjälp av datorer inte ändrade deras attityd till matematik uppgavs följande
svar; min attityd var redan positiv eftersom jag gillar matematik och den är fortfarande positiv,
jag gillar inte matematik och jag kommer aldrig gilla matematik, principerna för att lära sig
matematik är desamma oavsett om man använder en dator eller inte.

5.5 Keung och Pei – ”Secondary school students learning the translation of the
functions in a computer-assisted lesson”
Keung och Pei (2015) genomförde en empirisk undersökning om elevers förståelse för hur
funktioners förändringar och förskjutningar kan underlättas med GeoGebra. Studien syfte var
undersöka om en teknologisk integrerad (GeoGebra) lektion enligt ARCS motivationsmodell
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förbättrade elevens kunskap och förhållningssätt till lärande gällande funktioners förändringar
och förskjutningar.
Försöksgruppen bestod av 28 elever. Studien inleddes med ett förtest, som skrevs med papper
och penna. Förtestet behandlade frågor om funktioner och dess förskjutningar. Testet innehöll
även frågor kring elevens inställning till matematik. Nästa del i studien var ett lektionspass där
eleverna blev indelade i par med var sin dator. De fick i uppdrag att studera
andragradsfunktionen på formen 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎) + 𝑏 i GeoGebra. Syftet var att eleverna skulle
reflektera och diskutera hur grafen ändrades beroende på vilka värden som sattes på 𝑎 och 𝑏,
se figur 4. Med hjälp av verktyget slider kunde eleven ändra värdena på 𝑎 och 𝑏 och undersöka
sambanden mellan grafen, dess funktion och vice versa. Verktyget främjar också, enligt
författarna, elevernas förståelse av andra matematiska begrepp, såsom en parabels vertex.

Figur 4. Grafisk representation av en andragradsfunktion skriven på formen y=f(x+a)+b där
sliders syns uppe i vänster hörn, (Keung & Pei, 2015, s.78).

Under lektionspasset fick varje grupp ett arbetsblad som de fick arbeta med under obegränsad
tid. Uppgiftsbladet behandlade hur funktioner förskjuts när parametervärden ändras. Detta var
indelat i tre olika huvuddelar för att eleverna skulle kunna bemästra hur ändringar i
parametrarna 𝑎 och 𝑏 påverkade grafens förskjutningar horisontellt och vertikalt. Under alla tre
delar resonerade eleverna i par om hur övergången från funktionsuttryck till grafisk
representation skulle te sig.
Den första delen var utformad i syfte att eleverna skulle undersöka och lära sig hur 𝑎-värdet i
funktionen var sammankopplad med grafens horisontella placering i ett koordinatsystem.
Genom att ändra värdet på 𝑎 i slider i 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎) + 𝑏 kunde eleverna observera den
horisontella förskjutningen av funktionen, se figur 5.
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Figur 5. Jämförelse av hur grafens horisontella placering förändras genom en ändring av värdet på 𝑎 ur
andragradsfunktionen 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎) + 𝑏, (Keung & Pei, 2015, s.79)

Den andra delen av uppgiften behandlade den vertikala förflyttningen av en
andragradsfunktion. Genom att dra i slider som kontrollerar parametervärdet för 𝑏 i funktionen
𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎) + 𝑏, fick eleverna tillfälle att observera hur den vertikala förskjutningen tedde
sig, se figur 6.

Figur 6. Jämförelse av hur grafens vertikala placering förändras genom en ändring av värdet på b ur
andragradsfunktionen 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎) + 𝑏, (Keung & Pei, 2015, s.80).

Den avslutande delen av uppgiften behandlade elevens förståelse av hur den vertikala och
horisontella placeringen fungerar. Detta undersöktes genom att jämföra två grafiskt givna
funktioner med varandra. I uppgiften skulle eleven ändra värdet på parametrarna av funktionen
𝑦 = 𝑓(𝑥) för att få den att överlappa med funktionen 𝑦 = 𝑔(𝑥), se figur 7.
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Figur 7. Grafisk representation av funktionerna 𝑦 = 𝑓(𝑥) och 𝑦 = 𝑔(𝑥), vars mål i uppgiften är att få
överlappande (Keung & Pei, 2015, s.80).

I uppgiftens samtliga delar ändrade eleverna parametrarna 𝑎 och 𝑏 för att få fram resultat. De
antecknade sina observationer på arbetsbladet. Efter lektionens slut genomfördes ett eftertest
där funktioner och dess förskjutningar testades med papper och penna. Eftertestets
svårighetsgrad var detsamma som förtestet.
Författarna jämförde resultatet från förtestet med eftertestet. De drog slutsatsen att GeoGebra
verkade ge eleven en ökad förståelse för funktioners förändringar samt dess förflyttningar. Trots
de positiva resultatet är det noterbart att eleverna hade problem med skalan på
koordinatsystemet. De flyttade grafer för mycket eller för lite i y-led när de skulle placera grafer
på rätt sätt, eftersom att koordinatsystem inte alltid var graderat med 1 steg per ruta i y-led utan
i förekommande fall flera steg per ruta. Författarna understryker att när eleverna har tillgång
till teknologiska verktyg sparas tid för procedurer, såsom aritmetiska beräkningar, tid de istället
skulle kunna använda till att förstå begrepp.
Vid sidan av testfrågor skulle eleverna under förtestet svara på frågor om de gillade matematik
som ämne och om de ansåg sig vara duktiga på ämnet. En tredjedel av gruppens elever uppgav
att de gillade matematik, medan en tredjedel nekade till detta. Knappt hälften av eleverna ansåg
sig inte vara duktiga i ämnet.
I samband med eftertestet fick eleverna svara på ytterligare frågor, främst om deras åsikter
gällande GeoGebra, se tabell 5. Resultatet från studien visade att mer än hälften av eleverna
tyckte GeoGebra var användarvänligt och att programmet hjälpte dem att förstå matematiska
begrepp kring funktioner, däribland andragradsfunktioner. Däremot ansåg en fjärdedel av
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klassen att programmet inte gav dem en större förståelse för de matematiska begreppen.
Gällande om eleverna tyckte det var intressant att svara på frågor med hjälp av en dator höll 7
% inte alls med, 46 % var neutrala, 39 % höll med och 14 % höll med i hög grad. Vidare, på
påståendet om de tyckte mer om att svara på frågor med datorstöd än på traditionellt vis svarade
4% att de inte alls höll med, 43 % var neutrala, 39% höll med och 14% höll mer i hög grad.
Tabell 5. Elevåsikter om programmet GeoGebra och lektionsupplägget, (Keung & Pei, 2015, s.89)
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6. Resultat
I följande avsnitt besvaras frågeställningarna: ”Vilken påverkan har enligt
forskningslitteraturen användningen av GeoGebra i undervisningen på gymnasieelevers
prestationer i matematik?” och ”Vilken påverkan har enligt forskningslitteraturen
användningen av GeoGebra i undervisningen på gymnasieelevers attityder till matematik?”.

6.1 Prestationer
I detta delavsnitt besvaras frågeställningen: ”Vilken påverkan har enligt forskningslitteraturen
användningen av GeoGebra i undervisningen på gymnasieelevers prestationer i matematik?”
Eftertestet från Reis och Ozdemirs (2010) studie visade att experimentgruppen som arbetade
med GeoGebra presterade ett bättre resultat än gruppen som undervisades på traditionellt vis.
Detta konstaterades efter en jämförelse av för- och eftertesterna. Resultaten var så pass olika
att det med statistisk säkerhet gick att visa detta. De områden där elevernas prestationer ökade
var dels bättre resultat på uppgifter gällande parabeln och dess egenskaper, det vill säga för
andragradsfunktionens grafiska representation, dels bättre resultat på uppgifter beträffande
sambandet mellan grafiska representationer och matematiska begrepp.
Likaså i studien från Takači, Stankov och Milanovic (2015) visade resultaten av för- och
eftertesten att de elever som undervisats med hjälp av GeoGebra presterade på en högre nivå
jämfört med de som undervisats på traditionellt vis. Poängskillnaden var tillräckligt stor att det
med statistisk säkerhet kunde visas att elevers lärande av att undersöka funktioner och rita dess
grafer är bättre när de använder sig av GeoGebra. Värt att notera är att de elever som använt sig
av GeoGebra kunde besvara frågor av standardkaraktär bättre och enklare än de elever som
enbart undervisats på traditionellt vis.
Resultatens skillnad på för- och eftertesten mellan grupperna i studien från Övez (2018) visade
att de elever som undervisades med stöd av GeoGebra presterade ett bättre resultat än de som
undervisades på traditionellt vis. Omfattningen av resultaten var betydande nog för att det med
statistisk signifikans kunde dras slutsatser om elevernas prestationer. Skillnaden på resultaten
mellan de olika grupperna visar tydligt på att metoden av att använda sig av IKT-verktyget
GeoGebra var mer effektivt än traditionell undervisning i avseende att lära sig om
andragradsfunktionen och dess egenskaper, relationen mellan andragradsfunktionens uttryck
och dess grafiska representation, kalkylera funktionens största och minsta värde, skärningar
med x- och y-axeln samt att tolka grafer.
Däremot visade studien från Philap (2017) inte på några skillnader i prestationer hos elever som
undervisats med GeoGebra jämfört med elever som undervisats på traditionellt vis. Detta
eftersom skillnaden mellan kontroll- och experimentgruppens för- och eftertest poäng var så
pass liten att inga resultat kunde dras som hade någon statistiskt signifikans.

6.2 Attityder
I följande delavsnitt besvaras frågeställningen: ”Vilken påverkan har enligt
forskningslitteraturen användningen av GeoGebra i undervisningen på gymnasieelevers
attityder till matematik?”
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Från studien av Reis och Ozdemir (2010) ansåg eleverna att undervisningen med GeoGebra var
intresseväckande, användbar, fångade deras uppmärksamhet, gjorde matematikundervisningen
rolig, kunde ge dem ett bättre studieresultat och gjorde undervisning mer relevant för deras
vardagliga liv.
Studien från Takači, Stankov och Milanovic (2015) visade att elevernas attityd till matematik i
gruppsammanhang yttrade sig annorlunda mellan grupperna som undervisades med hjälp av
GeoGebra och på traditionellt vis. Eleverna i grupperna som använde sig av GeoGebra
diskuterade problemen sinsemellan och samtliga elever tog ansvar för flera problem och
moment. Detta i jämförelse med de grupper som undervisades på traditionellt sätt, där deras
agerade var mer individuellt, med begränsad kommunikation sinsemellan och där varje elev
endast ansvarade för sitt moment i uppgiften. Studien visade en ökad positiv attityd till
gruppsamarbete inom matematiken hos de elever som arbetade med GeoGebra.
Gällande frågan om lärande av matematik var intressant för eleverna visade Philaps (2017)
studie att gruppen som skulle komma att undervisas med GeoGebra och gruppen som skulle
komma att undervisas på traditionellt vis tyckte det var lika intressant. Samma fråga gavs
återigen efter undervisningsperioden, dock gällande funktioner och inte matematik. Gruppen
som undervisats på traditionellt sätt tyckte att funktioner var mindre intressant än lärande om
matematik. De elever som undervisats med hjälp av GeoGebra ansåg att lärande av matematik
var lika intressant som lärande av funktioner. Svarsskillnaden mellan grupperna var enligt ett
t-test statistiskt signifikant och slutsatsen blev att experimentgruppen som arbetat med stöd från
datorer tyckte att andragradsfunktioner var mer intressant än de elever som undervisats på
traditionellt vis.
En liknande fråga i Philaps (2018) studie gällde huruvida eleverna tyckte om att studera
matematik och funktioner. Svarsresultatet visade att båda grupperna tyckte om att studera
matematik i lika stor utsträckning. Däremot var det en statistisk signifikant skillnad i svaren på
om de tyckte om att studera funktioner. Experimentgruppen tyckte om det mycket eftersom de
använt GeoGebra. Eleverna som undervisats med GeoGebra fick svara på om datorstödda
lektionerna hade ändrat deras attityd till matematik. Frågan besvarade av 69 elever, varav 24
uppgav att deras attityd hade ändrats och 45 elever sa att deras attityd inte hade ändrats. Av de
24 elever som sa att deras attityd hade ändrats angav 23 att den hade ändrats till det bättre och
en person att det hade ändrats till det sämre. Skälet som gavs till att det hade ändrats till det
sämre var att den eleven inte orkade med datorer. Olika skäl att det ändrats till det bättre var;
ökad förståelse av lektionsinnehållet genom att kunna testa att flytta på axlar och direkt se hur
något ändras och roligare med ombyte om att endast arbeta med papper och penna. Bland de
elever som angav att undervisningen med hjälp av datorer inte ändrade deras attityd till
matematik uppgavs följande svar; min attityd var redan positiv eftersom jag gillar matematik
och den är fortfarande positiv, jag gillar inte matematik och jag kommer aldrig gilla matematik,
principerna för att lära sig matematik är desamma oavsett om man använder en dator eller inte.
I studien från Keung och Pei (2015) visade svarsresultaten från en elevenkät att mer än hälften
av eleverna tyckte att GeoGebra var användarvänligt och att programmet hjälpte dem att förstå
matematiska begrepp kring funktioner, däribland andragradsfunktioner. Däremot ansåg en
fjärdedel av klassen att programmet inte gav dem en större förståelse för de matematiska
begreppen. Om påståendet att eleverna tyckte det var intressant att svara på frågor med hjälp av
en dator höll 7 % inte alls med, 46 % var neutrala, 39 % höll med och 14 % höll med i hög grad.
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Det sista påståendet var om att eleverna tyckte mer om att svara på frågorna med datorstöd än
genom traditionell undervisning. Här svarade 4 % att de inte höll med alls, 43 % var neutrala,
39 % höll med och 14 % höll med i hög grad.

26

7. Sammanfattning av resultat
I följande avsnitt sammanfattas frågeställningarna: ”Vilken påverkan har enligt
forskningslitteraturen användningen av GeoGebra i undervisningen på gymnasieelevers
prestationer i matematik?” och ”Vilken påverkan har enligt forskningslitteraturen
användningen av GeoGebra i undervisningen på gymnasieelevers attityder till matematik?”
ifrån resultatavsnittet för att besvara uppsatsens syfte.
De argument som forskningslitteraturen ger för att använda GeoGebra i undervisningen av
andragradsfunktioner är att elevernas prestationer och attityder förbättras i jämförelse med
undervisning av traditionellt inslag.
Gällande hur elevers prestationer påverkas av undervisning med GeoGebra är litteraturen inte
entydig. Studien från Philap (2017) visar att undervisning med GeoGebra inte har någon effekt
på elevers prestationer. Däremot visar övriga tre studier på detta (Reis & Ozdemir, 2010;
Takači, Stankov & Milaovic, 2015; Övez, 2018). Således går det inte att dra en entydig slutsats,
men litteraturen indikerar ändå, trots ett litet urval av litteratur, att GeoGebra förbättrar elevers
prestationer i undervisningen av andragradsfunktioner. De områden kring
andragradsfunktionen där elevernas prestationer förbättras och som därmed är argument för att
använda GeoGebra följer nedan.
 Bättre resultat på uppgifter gällande andragradsfunktionens grafiska representation
(Reis & Ozdemir, 2010; Övez, 2018).
 Bättre resultat på uppgifter gällande sambandet mellan andragradsfunktionens
algebraiska uttryck och dess grafiska representation (Reis & Ozdemir, 2010; Övez,
2018).
 Bättre resultat på uppgifter av standardkaraktär (Takači, Stankov & Milaovic, 2015).
 Bättre resultat på uppgifter gällande andragradsfunktionens egenskaper och begrepp
(Övez, 2018).
 Bättre på att kalkylera andragradfunktionens största och minsta värde samt skärningar
med x- och y-axeln (Övez, 2018).
Litteraturen är inte lika tvetydig gällande elevers attityder till lärande av andragradsfunktioner
med hjälp av GeoGebra. Från elevsvar och deras ageranden är en övervägande del av elevernas
attityder kring lärande av andragradsfunktioner med hjälp av GeoGebra positiva. De områden
där elevers attityder kring lärande av andragradsfunktioner med GeoGebra visat sig på annat
vis än lärande på traditionellt vis, och som är argument för GeoGebra, visas nedan.






Mer intresseväckande (Keung & Pei, 2015; Philap, 2017; Reis & Ozdemir, 2010)
Roligare undervisning (Keung & Pei, 2015; Philap, 2017; Reis & Ozdemir, 2010)
Förbättrad koncentrationsförmåga under lektionstid (Reis & Ozdemir, 2010)
Mer relevant för vardagliga livet (Reis & Ozdemir, 2010)
Fler diskussioner samt en positivare attityd till grupparbete (Takači, Stankov &
Milaovic, 2015).
 Positivare attityd till matematik överlag (Philap, 2017).
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8. Diskussion
I följande avsnitt diskuteras litteraturstudiens metod och resultat. Här redogörs även för de
pedagogiska implikationer som identifierats. Slutligen ges förslag på framtida forskning.

8.1 Metoddiskussion
Sökningen av litteratur kring andragradsfunktioner och GeoGebra inom matematikdidaktisk
forskning resulterade i slutändan endast i fem artiklar. Detta kan vara ett resultat av
begränsningar i de söktermer som använts vid urvalet av litteratur, som medfört att all forskning
på området inte har behandlats. Ur forskningssynpunkt är detta smala urval av artiklar inte
optimalt. Litteraturstudien är inte heltäckande och det kan riktas kritik mot att syftet och
frågeställningarna besvaras genom för få studier för att resultatet ska ses som trovärdigt. Märk
dock att en kvalitativ studie likt denna fäster vikt vid att resultatet som ingår i denna är
tillförlitligt och korrekt, snarare än mängden av resultat. Det sistnämnda är karaktäristiskt för
en kvantitativ studie, som kräver en stor mängd data (Stukát, 2005).
Det kan riktas kritik mot att frågeställningarna endast tar upp en del av alla de argument som
kan tänkas finnas för att använda GeoGebra i lärande av andragradsfunktioner. Att då dra
slutsatser från två faktorer, prestationer och attityder, kan ge ett missvisande resultat.
Exempelvis inkluderas inte lärarens observationer kring hur elevernas strategier förändras med
GeoGebra. Ett annat argument för GeoGebra som inte inkluderas i resultatdelen är att det ligger
i tiden att digitalisera lärandet. Då ämnesplanerna i matematik har större fokus på
programmering och tekniska hjälpmedel är GeoGebra ett lämpligt program att använda sig av
i lärandet av andragradsfunktioner. Ytterligare ett argument för GeoGebra är att ämnesplanerna
förespråkar en varierad undervisning. Eftersom elevernas inlärning främjas i olika grad
beroende på undervisningens utformning vore GeoGebra ett bra alternativ för variation. Trots
att denna litteraturstudie endast har fokuserat på faktorerna prestationer och attityder som
argument för GeoGebra behöver det inte nödvändigtvis ses som kritik. Att fokusera på för
många faktorer skulle kräva ett alltför omfattande arbete. Dessutom är vissa argument
svårbedömda.
Fördelar med att använda sig av studier som använt sig av för- och eftertest med grupper som
undervisats med hjälp av GeoGebra och på traditionellt vis är att det inte ges tillfälle för
subjektiva tolkningar av prestationer. Att inkludera elevers egna tankar och åsikter om deras
prestationer som en grund för vilken påverkan på elevers prestationer användningen av
GeoGebra har medför en problematik. Denna problematik består främst i att elevernas åsikter
om deras prestationer är deras egna subjektiva upplevelser, som inte nödvändigtvis stämmer
överens med verkligheten. Det skulle alltså vara svårbedömt och resultatets tillförlitlighet skulle
sjunka. Problemet med att enbart inkludera slutsatser gällande elevers prestationer från studier
med för- och eftertest mellan grupper är att enbart kunskap som visas under provtillfällen utgör
grunden för elevens prestationer. Vissa elever har svårt att visa upp sin matematikkunskap
under provtillfällen och vissa elever har lättare för att utrycka sin kunskap muntligt.

8.2 Resultatdiskussion
All utvald litteratur (Reis & Ozdemir, 2010; Takači, Stankov & Milaovic, 2015; Övez, 2018)
bortsett från Philap (2017) är överens om att lärande med GeoGebra leder till ett bättre resultat
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på frågor gällande andragradsfunktionens olika egenskaper, begrepp och dess grafiska
representation. Litteraturen anger GeoGebras olika inbyggda verktyg samt möjligheten till
synkroniserade grafiska och algebraiska vyer som de största bidragande faktorerna. Förutom
den analyserande litteraturen uppger även litteratur som är lärarhandledningar, se avsnitt 2.2.1
(Jönsson & Lingefjärd, 2012; Hong & Lee, 2013), samma sak. Överensstämmelsen mellan
majoriteten av litteraturen stärker resultatets trovärdighet för att GeoGebra är ett bra redskap i
lärande av andragradsfunktioner. Det finns en möjlighet att inga slutsatser kan dras från Philaps
studie (2017) då det var alldeles för få lektioner som genomfördes med hjälp av GeoGebra. I
teorin skulle tre av femton lektioner genomföras med GeoGebra, i praktiken blev det dock från
vissa grupper bara en eller två stycken. Möjligen behövs det mer lektionstid för att eleverna ska
kunna sätta sig in i GeoGebra för att en positiv effekt på deras prestationer ska uppnås.
Enligt Takači, Stankov och Milaovic (2015) resulterar undervisning med GeoGebra i bättre
elevresultat på uppgifter av standardkaraktär. Keung och Pei (2015) skriver att när elever har
tillgång till teknologiska verktyg sparas tid för procedurer, såsom aritmetiska beräkningar, tid
som de istället kan använda till att lära sig om begrepp. Tolkar man det som att en förbättrad
begreppsförmåga även leder till bättre färdighet med uppgifter av standardkaraktär behöver de
två artiklarna inte stå i motsats till varandra. Tolkar man det Keung och Pei (2015) skriver som
att mindre elevtid för procedurer leder till ett sämre resultat för procedurer oavsett en förbättrad
begreppsförmåga står däremot de två artiklar i motsats till varandra. Flera av de analyserade
studierna visade att eleverna som undervisats med GeoGebra presterade bättre på eftertesten än
de som inte undervisats med GeoGebra. Trots detta är det endast Takači, Stankov och Milaovic
(2015) som skriver att eleverna presterade bättre resultat på standarduppgifter. Det betyder inte
att de övriga artiklar är oense, utan det kan likväl bero på att övrig litteratur inte fokuserade på
att nämna standarduppgifter i artiklarna. Det kan också bero på att definitionen av
standarduppgifter skiljer sig åt från olika författare och länder. Det finns därmed en viss
problematik med att dra slutsatser kring rutinuppgifter.
Trots att majoriteten av litteraturen visar elevers prestationer i positiv bemärkelse i samband
med lärande av GeoGebra, visar studien från Keung och Pei (2015) ett annat perspektiv. Efter
en jämförelse av resultatet från förtestet med eftertestet kunde författarna till studien dra
slutsatsen att GeoGebra verkade hjälpa eleven att få ett bättre resultat på uppgifter gällande
funktioners förändringar samt dess förflyttningar. Noterbart är att trots att resultaten var positiva
hade eleverna problem med koordinatsystemets skala. De flyttade grafer för långt eller för lite
i y-led när de skulle placera grafer på rätt sätt, eftersom att koordinatsystem inte alltid var
graderat med ett steg per ruta i y-led utan i förekommande fall, flera steg per ruta. En
problematik är att GeoGebra ger ett koordinatsystem automatiskt. Även om det innebär att tid
som sparas på uppritning av koordinatsystem kan ges åt andra inlärningsmoment, kvarstår
risken att grundläggande kunskaper inte blir inlärda. Även om denna artikel inte låg till grund
för elevernas prestationer i denna litteraturstudie då den inte använde sig av för- och eftertest
med kontroll- respektive experimentgrupp visar resultatet att de styrkor som GeoGebra ger
också kan medföra svagheter.
Studien från Takači, Stankov och Milaovic (2015) visade att lärandetillfällen i form av
grupparbete med GeoGebra ger upphov till mer och bättre kommunikation än ett lärandetillfälle
i form av grupparbete utan GeoGebra. Med tanke på att detta angavs av en enskild källa är det
viktigt att vidta försiktighet kring slutsatsdragande om resultatet. Det kan också ifrågasättas om
det är just GeoGebra som främjar bättre kommunikation mellan eleverna. Spelar valet av
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tekniskt hjälpmedel någon roll? Kan den goda kommunikation möjligtvis bero på att lektionen
bryter av från mönstret av traditionella lektioner och om GeoGebra var ett vanligare inslag i
elevernas lektioner skulle kommunikationen mellan elever inte få samma goda effekt? För att
säkrare kunna dra några slutsatser behövs mer litteratur analyseras.
Samma problematik finns kring slutsatserna av elevernas attityder. Att lärandet blev mer
intresseväckande och roligt, att GeoGebra fångade deras uppmärksamhet mer och att eleverna
fick en positivare attityd till matematik i helhet behöver inte nödvändigtvis vara resultat som är
sanna en längre tid. Berodde elevernas positiva attityder på att GeoGebra bröt av mönstret av
traditionella lektioner? När nyhetens behag lagt sig, ger den då samma effekt som i början? Att
utgå ifrån att GeoGebra ger en positivare syn på elevernas attityder när de endast arbetat med
programmet en kort tid jämfört med det traditionella lärandet som pågått i flertalet år kan vara
riskabelt.

8.3 Implikationer för undervisning
Det råder ingen tvekan om att GeoGebra fungerar som en brygga mellan den grafiska och
algebraiska representationen. GeoGebras synkroniserade vyer bidrar till att eleven kan få en
förbättrad begreppsförmåga för matematiska moment. En passande del i
matematikundervisningen bör rimligtvis vara introduktioner till nya matematiska moment.
Eleven får genom GeoGebra kunskap för tillhörande begrepp direkt istället för att succesivt
bygga upp sin kunskap för matematiska moment genom klassisk uppgiftlösning i sin lärobok.
En annan implikation av användningen av GeoGebra, som effektiviserar lärarens arbete, är att
programmet får rollen som kontrollverktyg. Det sker exempelvis för de val som eleven gör när
det gäller konstanternas värde och tecken i den allmänna formeln. Eftersom eleven avlastas på
detta sätt bör det finnas mer tid över till att öka elevens kunskaper för begreppet. Läraren kan,
när verktyget är rätt hanterat, få mer tid över till att förklara elevens resultat. Att få mer tid över
till eleven är ständigt föremål för debatt och något som prioriteras högt. GeoGebra skulle kunna
vara ett av de verktyg som behövs för att faktiskt göra verklighet av detta mål. I längden skulle
det leda till en förhoppningsvis bättre knuten kontakt mellan enskild elev och lärare, en effektiv
klassrumsmiljö och nyckeln till ett framgångsrikt inlärande.
Elevens användning av GeoGebra som kontrollverktyg ska dock inte ske helt utan vägledning
från undervisande lärare, eftersom det exempelvis krävs att eleven skrivit in rätt formel i
programmet. Det kan vara lätt att sätta en stark tilltro till teknik och därmed finns en risk att
resultat inte ifrågasätts, vilket är ett riskmoment som lärare bör vara medveten om.
De positiva aspekterna av GeoGebra kräver dock att läraren är insatt i programmet. En
implikation är följaktligen att lärarens kunskapsnivå kring programmet är central för att lärandet
ska få önskad effekt.

8.4 Förslag på framtida forskning
GeoGebra som IKT-verktyg är ett allt vanligare inslag i den svenska matematikundervisningen.
Med anledning av detta är det viktigt att forskningen på området inte avstannar utan fortsätter.
Det bör vara relevant att forska kring om och i så fall hur arbetet för den enskilde läraren
effektiviseras. Ett annat eventuellt forskningsområde skulle kunna utgöras av hur elever som
upplever sig vara svaga i matematikämnet kan bli hjälpta av verktyget. De utgör en särskild
riskgrupp som riskerar att tappa intresset för ämnet då det upplevs som svårarbetat. GeoGebra
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och andra IKT-verktyg kan antagligen utgöra en stor skillnad för dessa grupper, vilket
forskningen bör undersöka. Till sist är ett förslag att titta på i vilken utsträckning som
gymnasielever utvecklar sina matematiska förmågor när de arbetar med andragradsfunktioner
med hjälp av GeoGebra. Detta problem kommer behandlas av författaren i en planerad empirisk
undersökning.
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