
NATDID
Nationellt centrum för naturvetenskapernas  
och teknikens didaktik

Forum för forskningsbaserad 
NT-undervisning
Bidrag från konferensen  
FobasNT18 13 – 14 mars 2018  
i Norrköping

Forum
 för forskningsbaserad NT-undervisning 

Karin Stolpe, Gunnar Höst och Andreas Larsson (red.)

Karin Stolpe, Gunnar Höst  
och Andreas Larsson 

(red.)

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik nr 3 2019



Vad händer när dynamiska matematikprogram används i gymnasiefysiken? 

133 
 

Vad händer när dynamiska 
matematikprogram används i 
gymnasiefysiken? 

Lorena Solvang och Jesper Haglund 

Karlstads universitet 

Sammanfattning 

Regeringsbeslutet från oktober 2017, Läroplanen och Ämnespla-

nen för fysik i gymnasieskolan poängterar vikten av att inklu-

dera digitala verktyg i undervisningen. Erfarenheter från sko-

lan och didaktisk forskning visar att en ökad digital kompetens 

inte innebär att endast köpa in datorer, surfplattor eller lik-

nande utrustning. Det krävs också bland annat att vi hittar bra 

exempel som kan användas i undervisningen och det krävs mer 

forsning kring användandet av digitala verktyg i undervis-

ningen. GeoGebra, ett dynamiskt matematikprogram, är en 

möjlig sådan teknik, som har fått stor uppmärksamhet i mate-

matikundervisningen. I denna studie utforskar vi möjligheterna 

att dra nytta av GeoGebra även i fysikundervisningen och un-

dersöker elevernas lärprocesser under deras interaktion med 

programvaran. Den här studien fokuserar på hur gymnasieele-

ver använder en fritt tillgänglig GeoGebra-applikation. Med 

hjälp av applikationen undersöker eleverna parvis dynamisk 

och statisk friktion då en kraft verkar på en kloss, genom att 

ändra påverkande variabler på ett systematiskt sätt, i linje med 

variationsteorin. Vid videoanalys av elevernas interaktion foku-

serar vi på hur programmet stödjer deras lärande, till exempel 

kring förklaringar av friktion på makroskopiska och mikrosko-

piska nivåer. 

Digitalisering inom fysikundervisningen 

I oktober 2017 kom regeringens beslut om en nationell digitaliseringsstra-

tegi för skolväsendet som innehåller tre delmål. I det första delmålet ut-
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trycks att ”barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsätt-

ningar att utveckla adekvat digital kompetens” (Utbildningsdepartemen-

tet, 2017). 

Skolverket anger i gymnasiets ämnesplan för fysik att fysikämnets 

syfte är att undervisningen ska bidra till att bland annat ”utveckla elever-

nas förmåga att arbeta experimentellt” och att elevernas ska ”ges möjlighet 

att använda datorstödd utrustning för insamling, simulering, beräkning, 

bearbetning och presentation av data” (Skolverket, 2018). 

Lärarna i Sverige har alltså som uppdrag att digitalisera fysikunder-

visningen. Begreppet digitalisering är dock mångtydigt och det finns andra 

liknande begrepp såsom användande av digitala verktyg eller användande 

av (digital) teknik. Dessa betraktar vi huvudsakligen som synonymer. En-

ligt Nationalencyklopedin (2018a) innebär digitalisering: 

• teknik och information relaterad till datorer och datafiler 

• maskinläsning av text i analoga dokument 

• införandet av informationsteknik (IT) och övergången till ett 

informationssamhälle 

• införandet av nya IT-system, e-tjänster och e-lärande 

• papperslös hantering av information i stället för med pap-

persblanketter.  

I sammanhanget skola och fysikundervisning är det främst den första, 

tredje och fjärde betydelsen av digitalisering som är aktuella, att elever tar 

del av digital teknik som verktyg för att kunna lära sig inom skolans ämnen, 

men även, i ett bredare perspektiv, för att kunna vara delaktiga i informat-

ionssamhället. 

Rios och Madhavan (2000) delar in digital teknik som är lämplig i 

fysikundervisning i följande användningsområden: 

I. dataloggning för att samla och bearbeta data automatiskt i re-

altid; 

II. experimentell eller teoretisk modellering; 

III. datasimuleringar som kräver ritning av grafer, och 

IV. forsknings-, referens-, och presentationsprogram för att 

samla in, rapportera och visa information. 

Man kan notera att den digitala tekniken kommer in i fysiken i ett bredare 

spann av användningsområden än att bara söka information på internet 

och för skapande och kommunikation av text- och bildmaterial (punkt IV), 

vilka typiskt uppmärksammas i skolsammanhang.  

I den här studien ligger fokus främst på punkterna II och III. Ett av 

de mest etablerade digitala verktyg som används i fysikundervisningen är 
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PhET: en uppsättning simuleringar inom fysik och kemi, med inriktning 

mot undervisning i skola och på universitetsnivå. PhET-simuleringarna 

har utvecklats vid University of Colorado, Boulder. Dessa har grundats i 

didaktisk forskning om begreppsförståelse och har fått stor internationell 

spridning, inte minst genom Nobel-pristagaren Carl Wiemans engage-

mang i fysikundervisningen. PhET-simuleringar är styrda på så sätt att de 

utgår från bestämda fenomen och strukturer där användaren kan intera-

gera genom att ändra vissa parametrar (Wieman, Adams, & Perkins, 

2008). 

 Det svenska simuleringsprogrammet Algodoo är ett exempel på en 

miljö som ger användare mer möjligheter till kreativt skapande (Bodin, 

2013). Det är ett verktyg där man kan skapa simuleringsscener med hjälp 

av enkla ritverktyg som lådor, cirklar, polygoner, redskap, borstar, plan, 

rep och kedjor. Man kan enkelt koppla egna objekt genom att klicka och 

dra, man kan redigera och göra ändringar genom att rotera, skala, flytta, 

klippa eller klona dessa objekt. När man kör simuleringen interagerar ob-

jekten med varandra enligt newtonsk fysik. Resultaten kan sedan åskådlig-

göras ytterligare genom att visa till exempel kraftvektorer eller grafer. 

Forskning av bland andra Linn och Eylon (2011) visar att digital tek-

nik kan vara ett värdefullt verktyg i undervisningen. Tekniken i sig är dock 

som en penna eller en bok och det är först när vi använder den på ett ge-

nomtänkt sätt i undervisningen som den blir värdefull för våra elever. Det 

krävs därför fler studier som kan visa hur digitala verktyg kan bäddas in i 

fysikundervisningen och till vilken nytta.  

Lärarna i Sverige befinner sig i en djungel av webbplatser, bloggar och 

artiklar som presenterar aktiviteter som kräver digitala verktyg. Vad skall 

de välja? Det finns studier som visar att några av dessa aktiviteter snarare 

kan ha en förvirrande än en stödjande effekt för eleverna. Till exempel stu-

derade López och Pintó (2017) gymnasieelevers undersökande arbete om 

förhållandet mellan friktion och värme med hjälp av en PhET-simulering. 

Simuleringen innefattade en representation av interaktionen mellan två 

böcker, en kemi- och en fysikbok (makroskopisk nivå), och en representat-

ion av två system av partiklar som vibrerar och kolliderar (mikroskopisk 

nivå). Studien visar att vissa elever relaterade böckernas titlar ”fysik” och 

”kemi” med partikelpresentationerna. Exempelvis uttryckte en av eleverna 

att det var ”fysikatomer och kemiatomer i simuleringen”. Andra elever gav 

förklaringar på makroskopisk nivå om fysikboken och på mikroskopisk 

nivå om kemiboken. Mot bakgrund av sådana svårigheter bland eleverna 

drar López och Pintó slutsatsen att vid användning av många, komplette-

rande representationer där information från olika källor förväntas integre-
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ras ”kan integration inte tas för givet, även om den kan tyckas mycket ’up-

penbart’” (2017, s. 1375). Med andra ord kan enskilda PhET-simuleringar, 

som har utvecklats och utprovats med stöd av didaktisk forskning, visa sig 

vara problematiska, varför det finns skäl att vara noggrann i val av digitala 

verktyg och hur vi använder dem i undervisningen. 

GeoGebra – ett dynamiskt matematikprogram – i 
fysikundervisningen 
GeoGebra är ett open source-program, som erbjuder dynamiska matema-

tiska representationer. Olika representationsformer av samma matema-

tiska objekt är kopplade dynamiskt, så att användarna kan gå fram och till-

baka mellan dem. Relationerna mellan dessa representationer blir därför 

mer begripliga för elever genom att frigöra eleverna från att rita många 

grafer, göra långa beräkningar eller hantera algebraiska uttryck för hand 

(Hohenwarter, Preiner & Yi, 2007). När en av representationerna ändras 

anpassas alla andra automatiskt för att upprätthålla relationerna mellan 

de olika objekten. Nya objekt kan skapas antingen genom att använda 

verktygen som finns i geometrifönstret eller genom algebraisk tangent-

bordsinmatning. Om man exempelvis ritar en linje i geometrifönstret, så 

visas linjens ekvation automatiskt i algebrafönstret. Om man ändrar lin-

jens lutning i ett av fönstren, ändras det automatiskt i det andra fönstret. 

En linje kan även skapas om man gör en värdetabell i kalkylbladfönstret.  

Det finns många studier om hur användande av dynamiska matema-

tikprogram generellt, och GeoGebra specifikt, kan påverka matematikun-

dervisningen. En gemensam slutsats i många av dessa studier är att pro-

grammet gör att det är lätt att förstå och använda olika simuleringar. Mal-

gieri och kollegor (2014, s. 20) skriver att  

GeoGebra makes the mathematical models behind 
the simulations completely transparent and easily 
accessible to the user and avoids producing the im-
pression that complex and exotic algorithms are at 
work. 

Lorena Solvang (en av textförfattarna) använder GeoGebra i sin roll 

som gymnasielärare i matematik och fysik i stor utsträckning, framför allt 

i matematikundervisningen där hon använder programmet både under ge-

nomgångar och till en del laborativa aktiviteter. Till exempel finns en ap-

plikation fritt tillgänglig där elever kan laborera med linjära funktioner 

(https://www.geogebra.org/m/RTMPwKKX). Ett annat exempel där man 

kan laborera i matematik är den applikation Lorena använder i arbetet 

https://www.geogebra.org/m/RTMPwKKX
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med andragradsfunktioner. Figur 1 visar en bild av en vattenfontän infogad 

i ett koordinatsystem. Uppgiften går ut på att hitta funktionen som beskri-

ver vattnets bana. Funktionen ges i formen 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 och eleven 

behöver ta reda på koefficienterna a, b, och c. Dessa koefficienter är inlagda 

som så kallade glidare i GeoGebra, vilket innebär att värdet på en parame-

ter varieras genom att dra i en punkt som är placerad på en tallinje där 

punktens koordinat representerar parameterns värde. På grund av den dy-

namiska samverkan mellan alla representationer är det möjligt att se kopp-

lingen mellan koefficienternas värde i den algebraiska representationen 

och parabelns form i den geometriska representationen. 

 

 
Figur 1. GeoGebra-applikation med andragradsfunktioner, med tre glidare för koefficienterna a, b 
och c i nedre delen (https://www.geogebra.org/m/AMvUTRWK) 

Lorena har tidigare deltagit i skolutvecklingsprojekt och praktiknära forsk-

ning kring GeoGebra i matematikundervisningen, men då i rollen som del-

tagande lärare. I projektet studerades bland annat GeoGebras dynamiska 

egenskaper och om programmet kunde bidra till att skapa aktiviteter där 

https://www.geogebra.org/m/AMvUTRWK
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elever fick öva resonemangsförmågan i matematik. Fyra lärare deltog un-

der ledningen av två dåvarande doktorander från Karlstads universitet, 

Mats Brunström och Maria Fahlgren. Flera elevaktiviteter utvecklades och 

testades sedan i undervisningen. En av dessa aktiviteter handlar om en sol-

ros som växer exponentiellt med tiden. Den exponentiella tillväxten varie-

rade och eleverna skulle använda glidaren som verktyg för att välja värden 

på den exponentiella tillväxten. En av slutsatserna i Brunströms (2015, s. 

53) avhandling var att:  

glidarverktyget spelade en viktig roll för de resone-
mang som utvecklades, dels genom möjligheten att 
dra en av glidarna fram och tillbaka och observera 
hur grafen förändras globalt och dels genom möjlig-
heten att snabbt och enkelt undersöka ett stort antal 
exempel på olika detaljnivå.  

Detta är inte alltid oproblematiskt eftersom det finns en risk att eleven fo-

kuserar bara på att lösa problemet och komma fram till ett svar, utan att 

för den skull koppla sitt resonemang till den underliggande matematiken 

(Drijvers, 2003). Med andra ord kan förståelsen för matematiken hamna 

lite i skymundan när elever använder dynamiska matematikprogram.  

Det finns inga studier om hur resonemang kan utvecklas i fysikunder-

visningen i en lärandemiljö med dynamiska matematikprogram, men det 

finns en del forskning kring andra aspekter av fysikundervisningen med 

hjälp av GeoGebra eller andra dynamiska matematikprogram. I dessa stu-

dier förespråkas GeoGebra som en programvara som underlättar vid ut-

formning av elevaktiva uppgifter. GeoGebra hjälper även eleverna att lösa 

dem genom att uppmana dem att undersöka vidare och få svar på frågor 

som inte kunde ha besvarats empiriskt med hjälp av traditionella verktyg. 

Processen att ifrågasätta det ”uppenbara” genom dynamisk programvara 

gör det möjligt för eleverna att uppleva det oväntade och att få den ovär-

derliga ”aha-upplevelsen” (Milner-Bolotin, 2016). Dessutom verkar inte 

GeoGebra vara krångligt att använda för lärare. Walsh (2017, s. 2) skriver  

I have long incorporated physics simulations in my 
physics teaching, and truly appreciate those who 
have made their simulations available to the public. I 
often would think of an idea for a simulation I would 
love to be able to use, but with no real programming 
background I did not know how I could make my 
own. That was the case until I discovered GeoGe-
bra… 
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Friktion som fenomen 

Nationalencyklopedin (2018b) definierar friktion som ”motstånd mot glid-

ning mellan två kroppar i kontakt. Den representeras av en kraft, friktions-

kraften, riktad motsatt glidningen”. 

Man börjar erfara kraft och friktion från tidig ålder, och en elev börjar 

formellt sitt lärande om friktionskraft på lågstadiet. Ändå finns det många 

elever som inte har en tydlig förståelse av begreppet (Sharma & Sharma, 

2007). Carvalho och Sousa (2005) har visat att friktionskraften är besvärlig 

även för fysiklärare och senare års studenter.  

Kortfattat kan man säga att friktionen mellan två kroppar beror på att 

utskjutande delar av den ena kroppen tar i fördjupningar på den andra, så 

att det behövs extra kraft för att få loss dem igen.  Figur 2 är en skärmbild 

av simuleringen som testades av López och Pintó (2017). Den uppförsto-

rade bilden nere till höger illustrerar den mikroskopiska aspekten av frikt-

ion, där atomerna från den ena kroppen tar i den andra kroppens atomer. 

 

 
 
Figur 2. Simuleringen Friction som finns tillgänglig på https://phet.colorado.edu/en/simulation/le-
gacy/friction (en uppdaterad version finns här: https://phet.colorado.edu/en/simulation/friction)  

Kraften som behövs för att sätta kropparna i rörelse relativt varandra eller 

för att fortsätta deras rörelse är beroende av vilket material de båda krop-

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/friction
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/friction
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parna är gjorda av (kombinationen av olika material har olika friktionsko-

efficienter) och den övre kroppens vikt. Däremot är den oberoende av de-

ras gemensamma kontaktyta. En större kontaktyta vägs upp av att tyngd-

kraften fördelas på hela den större ytan. För att den ena kroppen skall sät-

tas i rörelse, måste den statiska friktionen först övervinnas. När kroppen 

väl är i rörelse, motverkar den dynamiska friktionen kroppens rörelse. Den 

dynamiska friktionskraften är dock lägre än den statiska, eftersom utskju-

tande delar av ytorna inte längre hakar tag i varandra lika djupt.  

Teoretiskt ramverk – variationsteori 

Variationsteorin är en teori har utvecklats av Ference Marton och kollegor 

(Holmqvist, 2004; Marton & Booth, 2000). Teorin bygger på psykologi-

forskning kring urskiljning, simultanitet och variation. Begreppet variation 

kan tolkas på olika sätt, men inom variationsteorin 

handlar (den) inte om att finna den rätta eller bästa 
undervisningsmetoden, eller variation i val av me-
tod, utan vilken form av variation i lärandets objekt 
som används i en planerad undervisningssituation 
för att en individ ska konfrontera det kritiska ögon-
blicket då lärande möjliggörs. Dessa kritiska ögon-
blick, då vi märker förändring i vår förståelse av 
omvärlden, är de moment då vi lär oss. (Holmqvist, 
2004, s. 47).  

Dessa lärandeobjekt som visar sig vara kritiska i förhållande till elevens 

förståelse kallas inom variationsteori för ”kritiska aspekter”. I denna teori 

poängteras att förståelse för ett fenomen uppstår då man först fokuserar 

på det som skiljer innan man inriktar sig på det som är lika. Genom att 

skapa kontraster – variation – kan man till exempel förstå vad ett äpple är. 

Det hjälper inte att endast studera många äpplen av samma sort. Man be-

höver börja med att jämföra äpplen med andra frukter såsom päron och 

druvor för att kunna upptäcka de kritiska aspekterna av ett äpple. Smaken 

och doften är viktiga aspekter medan volymen inte är det. Lärandeproces-

sen kan därför beskrivas som att komma att urskilja en aspekt i helheten 

och relatera den till andra aspekter (Ingerman, Linder & Marshall, 2009). 

För att kunna erfara ett fenomen genom att urskilja de kritiska 

aspekterna behöver de finnas i fokus för elevernas medvetande samtidigt 

(Bransford, Franks, Vye & Sherwood, 1989). Om man till exempel får ett 

äpple som man tycker är väldig stort så måste man samtidigt (simulant) ha 

ett mindre äpple i sitt medvetande för att kunna märka skillnaden. Ur detta 
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perspektiv är det lärarens roll att skapa situationer i klassrummet där ele-

verna får möjlighet att använda olika typer av variationsmönster. 

Vad händer när gymnasieelever studerar friktion med 
hjälp av en fritt tillgänglig GeoGebra-applikation? 

Dynamiska matematikprogam, som till exempel GeoGebra, används i stor 

utsträckning i matematikundervisning och börjar sprida sig till fysik- och 

kemiundervisning. I detta projekt har vi studerat en grupp gymnasielever 

som använder GeoGebra under en fysiklektion för att lära sig om friktion. 

Till denna lektion har vi utformat en elevaktivitet som beskrivs nedan.  

Robson och McCartan (2016) skriver att i småskalig, praktiknära 

forskning används observationer vanligen i en förberedande fas för att 

upptäcka vad som händer i exempelvis en klassrumssituation. Vi började 

vår studie med begränsade kunskaper om vad som händer när elever an-

vänder dynamiska matematikprogram i fysikundervisningen. Vårt huvud-

intresse var att studera elevernas lärandeprocess, med variationsteorin 

som utgångspunkt, det vill säga det händelseförlopp då eleverna urskiljer 

en eller flera kritiska aspekter från helheten och relaterar dem till andra 

aspekter av det studerade fysikaliska fenomenet Mot denna bakgrund ut-

går studien från följande forskningsfrågor: 

• Hur kan systematisk ändring av variabler i en GeoGebra-ap-

plikation hjälpa gymnasieelever att förstå begreppet friktion 

i fysikundervisningen? 

• Vilken förståelse för friktion, i ett makroskopiskt respektive 

mikroskopiskt perspektiv, ger eleverna uttryck för vid arbete 

med applikationen?   

Metod 

Deltagande elever 
Eleverna som deltog i studien gick i årskurs ett på naturvetenskapspro-

grammet i en gymnasieskola i Sverige. De hade precis börjat Fysik 1-kur-

sen, så deras kunskaper inom fysik var det de hade fått från grundskolan. 

19 elever (ungefär lika många killar och tjejer) genomförde aktiviteten un-

der en 60-minuterslektion. Av dessa 19 elever filmade vi de fyra elevpar 
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(totalt åtta elever, varav fyra tjejer och fyra killar) som frivilligt valde att 

delta i forskningsstudien. 

Val av programvara och applikation  
Valet av GeoGebra baserades på Lorenas tidigare erfarenhet som deltagare 

i det skolutvecklingsprojekt som har beskrivits tidigare samt hennes för-

trogenhet med både programvara och dess forum för att hitta fritt tillgäng-

ligt material. Vi valde att använda en applikation om friktion som fenomen, 

då innehållet passade bra med undervisningen i Fysik 1. Applikationen var 

även designad på ett sätt som möjliggjorde skapandet av en aktivitet där 

eleverna kunde undersöka vilka faktorer som påverkar friktionskraften på 

ett systematiskt sätt, något som ligger i linje med variationsteorin.  

De kritiska aspekterna i vårt fall var att bottenarean inte påverkar 

friktionskraften, skillnaden mellan statisk och dynamisk friktion, samt att 

vissa material ger upphov till större friktion än andra material utifrån en 

mikroskopisk förklaring. Dessa kritiska aspekter synliggörs av applikat-

ionen där en kloss glider på en yta. Klossens vikt och bottenarea kan ändras 

med hjälp av glidare, liksom klossens och ytans material. En hand som hål-

ler i en dynamometer drar klossen över ytan. Man kan läsa av med vilken 

kraft handen drar och samtidigt se hur förhållandet mellan kraft och tid 

ritas i en graf på skärmen (Figur 3).  

 

Figur 3. GeoGebra-applikation med friktionskraft (https://www.geogebra.org/m/jZeNyTTj) 

https://www.geogebra.org/m/jZeNyTTj
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Design av elevaktiviteten  

Kring denna applikation har vi konstruerat en aktivitet utgående från vari-

ationsteorin. Aktiviteten innehåller några förkunskapsfrågor, instrukt-

ioner till hur man ändrar parametrarna i GeoGebra, en uppmaning om att 

använda Start-, Paus- och Reset-knappar vid behov samt till slut en uppgift 

som skulle leda eleverna att tänka på friktionskraftens tillämpningar. Som 

helhet strävade vi efter att eleverna skulle ges möjlighet att sätta ord på sin 

begreppsförståelse i relation till friktion genom att arbeta tillsammans par-

vis med applikationen. 

Den första delen av aktiviteten bestod av tre förkunskapsfrågor. Syftet 

med frågorna var att hjälpa eleverna att gradvis komma in i temat med 

hjälp av tidigare erfarenheter och/eller kunskaper om friktionskraft. Tan-

ken var att eleverna inte skulle känna att innehållet i temat var helt och 

hållet nytt vilket ofta händer när elever byter skolform eller skolämne. Vi 

ville att eleverna skulle uppleva att aktiviteten var en fördjupning av deras 

tidigare kunskaper inom friktionskraft och att de skulle kunna uppleva 

aha-upplevelsen inför sina nya kunskaper. 

I arbetet med att formulera instruktioner till en elevaktivitet finns det 

många faktorer en lärare behöver ta hänsyn till, till exempel tidsaspekter, 

elevernas förkunskaper eller sättet att kommunicera instruktionerna på. 

Utifrån variationsteorin är det centralt i utformningen av en bra aktivitet 

att eleverna genom variation kan se kritiska aspekter hos ett lärandeobjekt 

(Ingerman m.fl., 2009). 

I den valda applikationen finns det tre parametrar att laborera med: 

klossens vikt, klossens bottenarea, samt klossens och underlagets material. 

I elevinstruktionerna skrev vi vilka värden de skulle börja med: både klos-

sen och underlaget skulle vara av is, bottenarean skulle vara 3 m2 och 

tyngdkraften skulle vara 3 N. Efter att de hade gjort ett första test i appli-

kationen fick eleverna möjlighet att beskriva och förklara grafens utseende 

(Figur 3). I nästa steg fick de välja ett annat material, medan vikten och 

bottenarean skulle förbli som i tidigare försök. Eleverna skulle först förutse 

grafens utseende innan de testade simuleringen i applikationen. Efter 

några försök med olika material fick eleverna testa andra värden för klos-

sens vikt, medan material och bottenarean skulle förbli konstanta. Även 

här valde vi att låta eleverna förutse grafens utseende innan de fick se den 

i applikationen. Efter att eleverna hade fått testa hur de tre parametrarna 

påverkade kraften, blev de uppmanade att återigen studera sina grafer och 

resonemang för att få möjlighet att upptäcka eventuella nya företeelser och 

för att kunna redogöra sina tankar kring friktion utifrån de simuleringar 

som de just gjort. 

Det som eleverna skulle kunna observera och förklara i grafen var: 
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• att vikt och material, men inte bottenarean, påverkar frikt-

ionskraften,  

• att kraften minskar när klossen började röra på sig (”hacket” 

nedåt i grafen efter ca 5 sekunder), på grund av den lägre dy-

namiska friktionen i jämförelse med den statiska friktionen 

samt 

• ojämnheterna i grafen. 

Datainsamling och analys 
Eleverna jobbade tillsammans parvis och fick svara på frågorna från akti-

viteten skriftligt. Dessutom filmade vi fyra av elevparen då de genomförde 

arbetet med applikationen. En videokamera var placerad bakom varje elev-

par så att den kunde spela in datorskärmen och området precis framför 

skärmen för att fånga till exempel elevernas gester och röster. 

Tre av filmerna valdes för vidare analys. Valet baserades på att fil-

merna innehåller tillräcklig många intressanta händelser för att kunna 

bygga upp en berättelse kring det vi ville studera; detta utifrån Derry med 

kollegors (2010, s. 12) vägledning för urval och analys: 

In selecting video chunks to tell a story or a piece of a 
story or to show what an instance of a given event 
phenomenon looks and sounds like, the researcher 
may look across a vast array of video records to find 
the most representative instance or instances – per-
haps the most salient video chunks that best illustrate 
and represent one day or month of data collection. 

Utifrån våra forskningsfrågor har vi valt att analysera händelser där ele-

verna drar slutsatser kring friktion från den systematiska ändringen av 

möjliga påverkansfaktorer, och förklarar fenomenet på en makroskopisk, 

respektive mikroskopisk nivå. 

Resultat 

Samtliga elevpar kom fram till att vikt och ytornas material påverkar frikt-

ionskraften, och att bottenarean inte gör någon skillnad. I sina resonemang 

kring bottenareas påverkan, och eventuella andra observerade aspekter av 

grafen, skiljer sig dock förklaringarna åt. Vissa elever förklarade friktions-

kraften enbart på makronivå, medan andra kom till djupare insikt under 

lektionens gång.  
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Ett av elevparen besvarade snabbt förkunskapsfrågorna där de angav 

att friktionskraften är en bromsande kraft och att faktorerna som påverkar 

denna kraft är materialet och hastigheten. Under lektionens gång observe-

rade dessa elever grafens utseende och lade märke till att kraftens värde 

minskade när klossen började röra på sig, efter cirka 5 sekunder. Detta för-

klarade de med hjälp av tröghetslagen. En av eleverna sade: 

Det är därför grafen ser såhär ut, för att med en 
gång den börjat röra sig då kommer den på grund 
av inertia fortfarande gå i rörelse och därför behövs 
det inte lika mycket kraft. 

Eleverna observerade också vilka parameter som påverkade ändringar i 

friktionskraften, men gav inga förklaringar till de olika ojämnheterna i gra-

ferna eller till varför bottenarean inte har någon inverkan på friktionskraf-

ten. Även om den ena eleven i gruppen ibland försökte att vända blicken 

tillbaka till grafens utseende, visade den andra eleven, som från början 

hade en hög grad av självsäkerhet, ingen vilja att lyssna till sin kamrats 

invändningar. Diskussionen mellan dessa två elever blev mer av en mono-

log än en dialog, och förklaringen stannade på makronivå. 

De andra elevparen kom längre i sina resonemang. Förutom paramet-

rarnas påverkan på friktionskraften, förklarade de också grafens hopp 

nedåt när klossen började röra på sig, alltså skillnaden mellan den statiska 

och den dynamiska friktionen. De tog även avstamp i ojämnheterna i gra-

ferna för att förklara friktionskraften. Till slut sade en av eleverna i en av 

de sistnämnda grupperna att:  

Om materialet är skrovligt, hackar det ibland i ytan 
som den dras mot, och mer kraft behövs för att dra 
loss den. 

Eleven fortsatte sedan: 

Om själva ytan är väldigt såhär... för ju skrovligare 
det är … det är ju … just dom kan lägga sig så här (se 
gest i Figur 4, vänster) så lägger de sig… så … liksom 
fastnar dom såhär (visar med händerna där fing-
rarna fastnar i varandra) varje gång dom lägger 
sig, typ som tänder som liksom gör att det fastnar. 

Här ser vi ett exempel på en förklaringsmodell som närmar sig mikronivå. 

Eleven går inte så långt som till att nämna interaktion mellan atomer och 

att det är elektrostatiska krafter som verkar mellan dessa atomer. Detta 

kan vara ett resultat av eventuella okunskaper om materians uppbyggnad, 
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och/eller att det inte finns tydliga kopplingar till materians uppbyggnad i 

simuleringen, såsom det finns i den tidigare nämnda PhET-simuleringen, 

som studerats av López och Pintó (2017). 

Vi har också studerat hur applikationen har påverkat elevernas möj-

ligheter att utnyttja sina idéer. Vi har konstaterat att GeoGebra har använts 

som en katalysator i elevernas lärprocesser. Med ett enkelt knapptryck 

kunde eleverna testa och jämföra sina idéer. Till exempel var eleverna i den 

ena gruppen osäkra ett tag på om bottenarean verkligen inte hade någon 

påverkan på friktionskraften. De valde att inte använda Reset-knappen, 

utan ändrade bottenareans värde medan simuleringen kördes. Den slutgil-

tiga grafen dök upp på skärmen i samma ögonblick, och de kunde jämföra 

grafer med olika variabelvärden direkt och på så sätt visa att friktionskraf-

ten inte beror på bottenarean. 

Marton och Bowden (2003) skriver att lärandet skapas tillsammans med 

andra och i samspel med andra. I interaktionen mellan deltagarna skapas 

lärandets rum, som de kallar variationsrummet. Vi kunde också observera 

en hög grad av interaktion mellan elever och mjukvara, där eleverna pe-

kade på skärmen, och ibland förstorade grafen för att enklare se olika vär-

den. Ett exempel av en sådan interaktion visas i Figur 4 till höger. 

 

 

Figur 4. Elev som visar materialets ojämnheter med hjälp av händerna där fingrarna föreställer just 
dessa ojämnheter (vänster); Interaktion mellan elev och GeoGebra som verktyg (höger) 

Pause- och Reset-knapparna blev ofta använda för att kunna köra vissa de-

lar av försöket om och om igen. Ett annat fenomen som kan observeras i 

dessa filmer är elevernas verbala reaktioner när de upptäcker någonting 
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nytt eller oväntat. Dessa verbala reaktioner tar formen av olika interjekt-

ioner såsom ”oj”, ”hmmm…”, ”jaha”, osv. Efter en sådan överraskning gick 

en del elever tillbaka och gjorde försöket igen för att försäkra sig att det de 

hade sett inte var en slump. Efter en sådan erfarenhet steg elevens entusi-

asm och han eller hon gick ivrigt vidare till nästa steg i aktiviteten, då nya 

idéer kunde träda fram och jämföras. Detta ger stöd för Milner-Bolotins 

(2016) argumentation att arbete med GeoGebra kan ge elever en stimule-

rande ”aha-upplevelse”. 

Sist, men inte minst, ville vi studera vilka aspekter av variationsteorin 

som synliggjordes när eleverna använde applikationen. Studien visar att 

simuleringen underlättade för elevernas möjlighet att urskilja fenomenets 

aspekter. De olika aspekterna av friktion i ett vardagligt, fysiskt samman-

hang är oskiljaktigt sammanflätade, men GeoGebra-applikationen möjlig-

gör en uppdelning av dessa. I linje med variationsteori (Ingerman m.fl., 

2009), eftersträvade vi att eleverna endast skulle variera en parameter i 

taget vid denna inledande fas av undervisningen. Alla elever varierade först 

parametrarna en och en enligt instruktionen, och drog korrekta slutsatser 

om parametrarnas betydelse för friktionskraften, det vill säga att vikten 

och materialet, men inte bottenarean, påverkar. De kritiska aspekterna 

trädde fram i elevernas resonemang i olika utsträckning. Att bottenarean 

inte påverkar friktionskraften kom alla eleverna fram till. Att dynamisk 

friktion skiljer sig från statisk friktion konstaterades av alla grupper, även 

om eleverna inte beskrev detta i just dessa termer. Eleverna upptäckte 

också att vissa material ger upphov till större friktion än andra material. I 

slutet av övningen tog några elever initiativ till att variera flera parametrar 

samtidigt, men då inte på ett systematiskt sätt och drog inga vidare slut-

satser från detta. 

Slutsats och blickar framåt 

Vår första erfarenhet av att introducera GeoGebra i fysikundervisningen är 

en inspiration till att fortsätta studera det. Med den i studien utformade 

elevaktiviteten har applikationen visat sig vara användbar i fysikundervis-

ningen, där de simultana representationerna och användning av glidare för 

att variera en parameter i taget ligger väl i linje med variationsteorins tan-

kar. 

Det finns många fritt tillgängliga GeoGebra-applikationer inom fysik-

området, men vår upplevelse är att de sällan är lika intuitiva för en ny an-

vändare som den studerade friktionsapplikationen. De kan förmodligen 

användas vid demonstrationer, där en lärare har möjlighet att förklara vad 
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han eller hon gör och vad eleverna ser på skärmen, men är kanske inte lika 

lämpliga för elevaktiviteter. Andra applikationer betonar matematiken, 

men visar inte den fysikaliska modelleringen. 

Att utveckla egna skräddarsydda GeoGebra-applikationer, i samver-

kan med aktiva fysiklärare, som grund för praktiknära forskning kan vara 

ett nästa steg i vårt arbete. Vi funderar även på att involvera elever på tek-

nikprogrammet som utvecklare av GeoGebra-applikationer inom ramen 

för sina gymnasiearbeten, vilket skulle ge dem en möjlighet att tillämpa 

sina kunskaper i systemutveckling och programmering. 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till Mats Brunström, Jorryt van Bommel och 

Lennart Karlsson för deras kommentarer på texten vid Lorenas planerings-

seminarium inom FUNDIG och NATDID:s redaktion för kommentarer på 

det inskickade manuskriptet.  
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