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Sammanfattning 

I det här examensarbetet kommer vi att synliggöra hur användning av Matteappen påverkar 

elevernas motivation i matteundervisning på högstadiet. Syftet med arbetet är att undersöka hur 

mycket traditionell undervisning skiljer sig från undervisning som använder Matteappen samt 

vilken inställning elever har till Matteappen. Vi har besökt skolor och genomfört en rad enkäter, 

fokusgruppsamtal och undersökningar för att få data som möter syftet. Vi har tagit del av 

tidigare forskningar kring hur digitaliseringen kan påverka elevernas resultat och inställningar 

till ett visst ämne. 

Enkäterna visar en stor variation över vilken typ av läromedel som eleverna tycker är bäst för 

dem. Majoriteten av elever anser fortfarande att det är bäst att jobba med matteboken eller 

blandat med Matteappen. Vår undersökning pekar inte på några större skillnader mellan de 

olika arbetssätten. Gruppsamtalen har gett oss svar på elevernas inställningar till Matteappen 

och i vilka sammanhang de tycker det lämpar sig bäst att jobba med de olika läromedlen. 

De resultat vi har kommit fram till pekar på att Matteappen i sig är ett bra verktyg med mycket 

potential och möjligheter. Den är under utveckling och i nuläget fungerar den mer som en 

mattebok fast på en iPad. Vår slutsats är att innehållet i appen inte erbjuder mycket nytt för att 

eleverna ska jobba bättre eller bli mer motiverade, det är snarare de alternativa tjänster som ett 

digitalt läromedel erbjuder som gör appen attraktiv. 
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1. Inledning 
Under de senaste åren har användningen av digitala verktyg ökat kraftigt i den svenska skolan. 

Detta märkte vi inte minst under våra VFU-perioder, då vi observerade att användandet av 

exempelvis surfplattor/iPads var mycket vanligt. Våra iakttagelser bekräftades även av 

Skolverkets senaste undersökning (2016) om IT-användning och IT-kompetens i den svenska 

skolan, vilken visade att allt fler elever jämfört med 2012 års undersökning hade tillgång till 

olika digitala utrustningar. Men blir det här ökande antalet av digitala verktyg ett reellt stöd i 

själva undervisningen? Svaret på denna fråga hittar vi i samma rapport där det står att 66 % av 

lärarna tycker att de har ett stort behov av kompetensutveckling i hur de kan använda och 

integrera digitala verktyg i undervisningen (Skolverket, 2016, s. 3). Då det är så många lärare, 

som anser sig behöva utveckla sin kompetens i att använda digitala verktygs i undervisning, 

misstänker vi att den utökade antalet digitala verktyg inte utnyttjas till fullo i den nuvarande 

skolan. 

 

I sin bok Lusten att förstå (2010) diskuterar Peter Gärdenfors, professorn i kognitionsvetenskap, 

problematiken så här: 

 
Svenska skolor har förmodligen världens bästa IT-utrustning. Men vad har hänt när 
datortätheten har ökat? Hur har skolan förändrats av att nästan alla elever har tillgång till 

en maskin uppkopplad till Internet? Det har funnits en naiv förhoppning att bara vi får 

tillräckligt med IT så kommer skolans problem att vara lösta. [- - -] Det räcker dock inte 
med att förse skolorna med datorer - de måste kunna användas på ett vettigt sätt också. 

Datorerna har en stor potential för lärande och förståelse, som tyvärr är dåligt utnyttjad. 

(Gärdenfors, 2010, s. 224) 

 

I dagens skola finns det olika digitala verktyg såsom projektorer, interaktiva 

skrivbord/smartboard, datorer, surfplattor och digitala läromedel i form av olika program mm. 

Att ta reda på orsakerna bakom det otillräckliga utnyttjandet av alla dessa olika digitala verktyg 

är omöjligt i detta examensarbete på grund av arbetets omfattning och den korta tiden. Därför 

begränsas undersökningen till ett enda digitalt läromedel och dess användning i skolan. Vårt 

fokus kommer då att vara riktad på en app som vi använde under vår senaste VFU-period och 

den heter Matteappen. 

I Skolverkets lärportal kan vi hitta en stor mängd information, filmer och artiklar om 

digitalisering i skolan och bland dem fann vi artikeln: Söka och värdera digitala läromedel 

(2016) av Anna Åkerfeldt och Staffan Selander. På sidan fyra i denna artikel står det: 

 
Att göra didaktiska medvetna val kring vilka läromedel och resurser som du använder 

dig av i din undervisning är av större vikt idag än för bara 15 år sedan. [- - -] Därför 
behövs ytterligare kunskap kring hur du söker och värderar digitala läromedel och också 

att du kritiskt reflekterar kring didaktiska aspekter (vad, hur och varför) när du söker och 

väljer digitala läromedel. (Skolverket, 2016, s. 4) 

  

För att utvärdera och kritiskt granska det valda digitala läromedlet, alltså Matteappen, har vi 

använt oss av de sex kriterier för effektivare användning av teknik i lärande, som 

kognitionsforskaren Maria Larsson presenterat. De sex kriterierna finns i Gärdenfors bok: 

Lusten att förstå (2010). Dessa kriterier är att det digitala läromedlet ska: Stödja interaktivitet, 

ge återkoppling, använda narrativitet, anpassas efter elevernas lärstilar, erbjuda samarbete och 

stödja metakognition. 

Vi upplevde en oerhörd brist på motivation hos många elever på våra respektive VFU-skolor 

och inser att denna brist är och kommer att vara en stor utmaning i matematikundervisningen. 
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Därför är vi övertygade att mycket kraft bör läggas ner i vårt framtida arbete på att motivera 

eleverna. Vi tror också att alla de digitala hjälpmedel som i dag finns tillgängliga i skolorna 

kan, om de är ändamålsenliga och används på rätt sätt, hjälpa till att stärka elevernas motivation. 

Därför kommer vi i detta arbete undersöka hur det digitala verktyget Matteappen upplevs av 

eleverna. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med detta examensarbete är att få en bättre kännedom om hur ett digitalt läromedel 

– Matteappen – eventuellt kan hjälpa till att höja elevernas motivation i matematik i skolan. 

 

För att besvara vårt syfte har vi formulerat följande forskningsfrågor:  

1. Hur kan användandet av Matteappen påverka elevers motivation?  

2. Hur påverkar själva programvarans innehåll elevers motivation? 

 

3. Bakgrund 
I bakgrunden ska vi först ta reda på hur både motivation och digitalisering som begrepp ser ut 

i den senaste läroplanen Lgr 11. Därefter ska vi förklara ett par centrala begrepp som är 

sammanhängande med digitalisering i skolan och sist ska vi ge en utförlig presentation om 

Matteappen. 

 

3.1 Styrdokument: 

3.1.1 Motivation som ett begrepp i läroplanen Lgr 11 

Motivation betyder bland annat enligt Synonymordboken, drivkraft, intresse, viljeinriktning 

och lust. Det finns två olika typer av motivation – den yttre och den inre. Enligt Gärdenfors 

(2010) är det löfte om belöning respektive hot om straff som stimulerar den yttre motivationen 

(Gärdenfors, 2010, s. 79), medan den inre motivationen enligt bland annat Börjesson handlar 

om en inre vilja att lära, som är nära knuten till intresset och lusten inför ”inlärningsprojektet”. 

(SOU, 2000:19, s. 32) 

I Lgr11 används inte ordet motivation, utan istället brukar man begreppet lust att lära, vilket 

upprepas ganska ofta, exempelvis står det under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag, att 

utbildningen “ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” 

(Skolverket, 2018, s.5). Det betonas även i Lgr 11 att “[u]tforskande, nyfikenhet och lust att 

lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.” (ibid, s. 11). 

Enligt en del forskare betyder motivation och lust att lära samma sak, då båda begreppen 

handlar om elevers vilja till lärande. Professorn Bengt Börjesson, som, i statens offentliga 

utredning: Från dubbla spår till elevhälsa - i en skola som främjar lust att lära, hälsa och 

utveckling (SOU 2000:19), avser med begreppet motivation: 

 
lust och vilja att lära” – motivationsbegreppet innefattar alltså en avsikt och ambition att 
lära och denna avsikt är nära knuten till intresset och lusten från elevens sida inför 

”inlärningsprojektet”. (SOU, 2000, s. 32) 

  

Om man godtar denna definition av begreppet motivation, d.v.s. att motivation och lust och 

vilja att lära betyder samma sak, kan vi konstatera att det i Lgr11 förekommer ganska ofta. I 

denna uppsats gäller ovan angivna definitionen - med andra ord avser vi med 

motivationsbegreppet lust och vilja att lära.  
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Å andra sida finns det andra forskare som anser att det föreligger en viss skillnad mellan 

motivation och lust att lära. Ingrid Sanderoth (2002) skiljer i sin doktorandavhandling: Om lust 

att lära i skolan: en analys av dokument och klass 8y mellan begreppen motivation och lust att 

lära.  Enligt Sanderoth ingår alltid ett mål i arbetet då man talar om motivation, medan det inte 

behövs något mål i lustbegreppet. 

Sanderoth hänvisar i sin doktorandavhandling till Carl Jungs bok Människan och hennes 

symboler (1992) där motivationsbegreppet förklaras så här: 

 
 Motivation är en produkt av viljeakt, en inifrånkommande strävan, avsikt och ambition 
att lära. [...] Som kontrast till motivation anger Jung (1992) intuitionen som en irrationell 

sinnesförnimmelse, en plötslig ingivelse, en ofrivillig upplevelse beroende av olika yttre 

och inre upplevelser. Lust stämmer mer med intuition än med motivation. Lust 

kännetecknas liksom intuition av det irrationella, en ofrivillig upplevelse, som beror av 
olika yttre och inre upplevelser (Sanderoth, 2002, s. 106). 

  

3.1.2 Digitalisering som ett begrepp i Lgr 11 

I de första tre upplagorna av läroplanen Lgr 11 skrevs ingenting om digitaliseringen i skolan. 

Ordet digital nämndes först i fjärde upplagan av Lgr11 under förskoleklassens centrala innehåll 

och mer specifikt under språk och estetiska arbetsområden. Senare nämns det även inom samma 

arbetsområden under fritidshemmets centrala innehåll och så småningom under det centrala 

innehållet för olika kursplaner. Skolverket publicerade samtidigt ganska många rapporter och 

utredningar om digitalisering i skolan, men trots detta förekom ordet inte förrän i fjärde 

upplagan av Lgr11 år 2017, då upplagan reviderades just för att främst förstärka elevers digitala 

kompetens. I motsats till tidigare upplagor genomsyrade de nya förändringarna särskilt såväl 

skolans värdegrund och uppdrag som övergripande mål och riktlinjer. 

 

Den 1 juli 2018 trädde de nya förändringarna i styrdokumenten i kraft. Dessa avsåg, som redan 

nämnts, framförallt elevers digitala kompetens och hur den kan utvecklas och förstärkas. Bland 

de nya förändringarna i läroplanen Lgr 11 kan man läsa att:  

 
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individens och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin 

förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå 
risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna 

förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap. (Skolverket, 2018, s. 7). 

  

Det sägs även att det är rektorns ansvar att bl.a. se till att skolan tillhandahåller digitala 

läromedel av god kvalitet samt att alla elever får utbildning i att använda dessa läromedel 

(Skolverket, 2018, s. 17). 

  

Kortfattat kan vi se att de nya förändringarna i styrdokumenten betonar att digitaliseringen i 

skolan måste förklaras i ljuset av samhällsutvecklingen och att alla elever därför ska få 

möjlighet att utveckla sin digitala kompetens, som inte bara innebär att kunna använda de 

digitala medlen utan också att förhålla sig kritisk till dem och den information de levererar. 

Därför ansvara rektor också för tillgången på digitala läromedel av god kvalitet i sin skola. På 

så sätt är vår undersökning av det digitala läromedlet Matteappen ett exempel på de nuvarande 
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läromedlen i dagens skola - av stort intresse, för att den undersöker huruvida detta lär verktyg 

är ett högkvalitativt läromedel i skolan.  

 

3.2 Grundläggande Begrepp  
Innan vi går vidare i denna uppsats är det av stor vikt att klargöra vad exakt vi menar med olika 

viktiga begrepp som är centrala i denna studie. 

  

* Digitala lär verktyg innebär alla digitala redskap som kan finnas i skolan. Till exempel 

datorer, interaktiva skrivtavlor/smartboard, surfplattor/iPads, digitala läromedel och 

projektorer. 

  

* Digitala läromedel betyder: “Digitala tillämpningsprogram som är utvecklade för att 

användas i undervisningen och har ett uttalat kunskapsinnehåll” (Åkerfeldt, Selander, 2016, 

s.2). I samma rapport, som vi tagit denna definition ifrån, står det att det dock finns flera andra 

program och appar som kan användas i undervisningen, men som inte är uttalat utvecklade för 

lärandets skull eller för att användas i utbildningsväsendet. Här ska vi dock undersöka 

Matteappen, som är utvecklad för att användas i skolan. 

 

* Digital kompetens: I sin utredning Digitaliseringens transformerande 

kraft – vägval för framtiden (2015) definierar Digitaliseringskommissionen digital kompetens 

så här: 

 
Digital kompetens avgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg 

och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan 

på ens liv. Digital kompetens innefattar de kunskaper, färdigheter, den förståelse och 
motivation som individen behöver i den förändringsprocess digitaliseringen innebär 

(Digitaliseringskommissionen, 2015). 

 

I utredningen poängteras också att en sådan digital kompetens kan hjälpa människor att 

bemästra många andra områden inom t.ex. samhällslivet, utbildningen eller arbetslivet. 

Eftersom allt idag drivs med hjälp av en teknik, som blir mer och mer avancerad, gäller det att 

kunna anpassa sig och vara uppdaterad och det är vad som menas med digital kompetens (ibid)  

 

3.3 Presentation av Matteappen 
I detta avsnitt kommer vi att introducera appens funktioner och uppbyggnad. Vi kommer att 

presentera Matteappen utifrån såväl utvecklarna själva som våra egna erfarenheter. Vi kommer 

även att se vilken genre appen tillhör enligt de kategorier som presenteras av forskarna 

Åkerfeldt och Selander (2016). 

  

3.3.1 Appens uppbyggnad 

Matteappen är ett digitalt läromedel för grundskolan. Appen finns tillgänglig bara för iPads med 

iOS-operativsystem, men inte för surfplattor med Android-operativsystem. Enligt en av 

grundarna till Matteappen, A. Gilljam har tjänsten sålts till olika skolor och kommuner i tre år 

över hela landet (personlig kommunikation, 19 dec 2018). I jämförelse med andra digitala 

läromedel inom matematik tycker Gilljam att Matteappen är mycket använd i Sverige. 

 

Lärarna kan skapa ett lärarkonto där de får möjlighet till att skapa klasser eller grupper. I appen 

finns det en bank med uppgifter som är uppdelade i olika årskurser och efter olika områden till 

exempel geometri, algebra etc. samt olika svårighetsgrader. Appen ger läraren en möjlighet till 
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att fritt blanda uppgifter från olika årskurser och områden, och sedan dela innehållet vidare med 

sina elever. I appen har eleverna även möjlighet att göra beräkningar för hand (med fingret 

vilket ibland kan vara lite klumpigt, eller med hjälp av en touchpenna vilket eleverna föredrar 

mer). Eleverna skriver sedan sina svar i ett fält och appen rättar endast det svaret som finns i 

det här fältet. 

 

Matteappen har ett inbyggt kösystem. Det innebär att om någon elev behöver hjälp från sin 

lärare så ställer eleven sig i kön istället för att ropa på eller räcka upp handen. Sådär kan läraren 

se i sin iPad vilka elever som ställde sig i kön och i vilken ordning. Läraren kan också se mer 

detaljer i appen bl. a. hur lång eleverna har kommit i sina uppgifter dvs. antalet lösta uppgifter 

eleven gjort men också möjlighet att se själva beräkningar i det fält där det inte rättas av appen. 

Läraren kan även se antalet försök eleverna gjort för att komma till rätta svaret och om de har 

kikat i facit som finns där men den sista servicens kan döljas av läraren om hen vill. Med andra 

ord har läraren en stor möjlighet att se elevers prestation samt hur och vilka metoder elever 

använder för att lösa de givna uppgifterna. 

 

Vi har varit i kontakt med Arvid Gilljam en av grundarna till Matteappen och samlat 

information om hur de ser på saken (konkretisera vad, vilken sak). Han berättar att “elever är 

tydligt mer engagerade i matematik av att jobba i Matteappen” (personlig kommunikation, 19 

december 2018) och tar upp en statistik om att elever gör ca 50% mer än under den traditionella 

undervisningen. Han kopplar det vidare med att om man gör mer under lektionstid så lär man 

sig samtidigt mer. Utvecklarna tar också upp faktumet att appen ger lärarna bättre översikt över 

hur bra det går för eleverna och att det blir då enklare för läraren att individanpassa 

undervisningen 

 

3.3.2 Vilken genre tillhör Matteappen? 

Åkerfeldt och Selander (2016) sorterar i sin artikel Söka och värdera digitala läromedel de 

digitala läromedlen in i fem olika kategorier. Enligt dessa forskare kan de digitala läromedlen 

vara drill-program, digitala lärspel, interaktiva böcker, simuleringsprogram eller kreativa och 

öppna program. 

  

Med drill-program menas de program som består av uppgifter av olika nivåer. Klarar eleven 

uppgifter i första nivå kan hen komma vidare till nästa nivå. Drill-program brukar träna 

faktakunskaper och det ger omedelbar återkoppling huruvida svaret är rätt eller fel. De är den 

vanligaste genren bland digitala läromedel (Åkerfeldt, Selander, 2016, s. 5). 

  

Digitala lärspel liknar de brädspel som har funnits länge sedan men till skillnad från de 

brädspelen kan de digitala ge en individanpassad återkoppling. Digitala lärspel “karaktäriseras 

ofta av att det finns någon form av berättelse som utgör en ram för det innehåll som ska 

förmedlas” (ibid, s 5). 

  

Interaktiva böcker är sådana böcker som bygger på vanliga tryckta textböcker men de ger 

möjlighet att “skapa interaktion med den som använder boken. I en interaktiv bok finns det ofta 

bilder, filmer, förklarande animationer, övningar, tester m.m. som eleven kan ta del av” (ibid, 

s. 5). 

  

Simuleringsprogram “kännetecknas av att de möjliggör visualisering av situationer, 

experiment eller laborationer som kan vara svåra att öva på och göra fysiskt.” (ibid, s. 6). Så 

dessa program används mest i naturvetenskapliga ämnen då läraren har möjligheten att 
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designera, demonstrera och genomföra experiment av olika slag med hjälp av de här 

programmen. 

  

I Kreativa och öppna program finns vanligen inget färdigt skapat innehåll utan “[d]et är den 

som använder programmet som skapar innehållet. Innehållet kan skapas utifrån till exempel 

mallar och olika rit-verktyg som finns att tillgå inne i programmet.” (ibid, s. 6). Härmed kan 

eleverna med hjälp av de kreativa och öppna programmen skapa sina egna program beroende 

på deras behov och önskemål. 

  

Enligt de ovanstående olika genrerna av digitala läromedel och efter en granskning av 

Matteappen och dess funktioner kan vi påstå att den tillhör genren drill-program då den är 

uppbyggd efter uppgifter av olika svårighetsgrader samt den ger direkt återkoppling efter eleven 

har avgivit svaret. Återkopplingen i sin tur är i form av rätt eller fel utan någon motivering, 

bilder, animationer eller hyperlänkar som förklarar vissa begrepp bakom svaren. 

   

4. Teoretiska anknytningar 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp skolans roll i det digitala samhället och anknyta den till 

såväl teoretiska utgångspunkter som den senaste läroplanen Lgr 11. Efter detta presenterar en 

mängd litteraturer för att förklara olika motivationstyper, som tycks finnas samt att visa vilken 

motivationstyp vi ska använda under denna uppsats. I slutet av det här avsnittet ska vi presentera 

en metod som innehåller en rad kriterier för att utvärdera Matteappen. 

  

4.1 Skolan i det digitala samhället 
Vid sekelskiftet år 1900 skrev John Dewey (1859–1952) några betydelsefulla böcker som 

innehöll revolutionerande tankar inom utbildningens område. Deweys idéer om hur skolan 

borde organiseras och vilken roll den måste spela i ett demokratiskt samhälle påverkade 

markant den tid han levde i - en tid som i sin tur präglades av bl.a. Darwins evolutionsteori och 

den andra industriella revolutionen. 

 

Inflytandet av Darwins evolutionsteori över Deweys pedagogiska filosofi framgår av hans idéer 

om hur människan kommit att utveckla sina olika förmågor i relation till sin omgivning (Phillips 

& Soltis, 2017, s. 63). Följaktligen ansåg Dewey människan som en social varelse som influeras 

mycket av samhället hen lever i. Sundgren (2011) framhåller även denna punkt i sin förklaring 

till Deweys tänkande och hur det påverkar skolans utformande 

 

Förstår vi människan som i grunden social måste det få konsekvenser för hur vi utformar 

skolans praktik. Samhälle, skola och individ måste utgöra en helhet om vi vill nå 

pedagogikframgång. (Sundgren, 2011, s. 104) 

  

Hur industrialiseringen påverkade Deweys pedagogiska filosofi kan synas genom hans tankar 

om samhällsutveckling samt skolans roll i ett sådant förändrat samhälle. Den utvidgande 

industrialiseringen vid den där tiden medförde nya yrken och tjänster som inte fanns i det gamla 

bondesamhället (Sundgren, 2011, s. 105). Därmed fanns det ett stort behov av att utbilda 

människor inom de här nya yrkena så att industrialiseringen fortsätter tillta. Och då var det 

visserligen skolans uppgift, enligt Dewey, för att ta ansvar för detta men skolan var emellertid 

avlägsen och isolerad från samhällsutveckling och dess behov (ibid, s. 105). Dewey menar med 

andra ord att skolan måste anpassa sig efter samhällsutveckling så att den kan bidra till såväl 

samhälls- som individers utveckling (ibid, s. 105). 
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Enligt Dewey måste skolan inte bara vara en självklar del av samhällsutvecklingen utan även 

en naturlig del av elevers utveckling, behov och intressen. Sundgren (2011) tolkar Deweys krav 

på den goda undervisningen att den “förmår anknyta till barnens och ungdomarnas spontana 

intressen, uppfattningar och motivation” (Sundgren, 2011, s. 115). På det här sättet hjälper 

skolan med att uppfostra goda, demokratiska och aktiva samhällsmedlemmar, hävdar Dewey. 

  
Dewey förespråkade [...] verkningsfulla och aktiva metoder, och argumenterade för att 

om problemen ska upplevas som meningsfulla av eleverna måste de hämtas från 

situationer som ligger inom elevernas intresse- och erfarenhetsområden (Phillips & 
Soltis, 2017, s. 64). 

 

Dessa var några av Deweys pedagogiska tankar som hade ett stort inflytande på en mängd 

utbildningssystem i olika länder från 1900-talet fram till idag och bland de länder är nog 

Sverige. När vi nu tittar på dagens svenska skola samt den senaste läroplanen Lgr 11 kan vi 

nämligen påstå att många inslag och idéer i båda skolan och läroplanen är hämtade från Deweys 

filosofi i pedagogiken. Det finns egentligen flera exempel som överensstämmer med detta 

påstående bl.a. hur digitaliseringen presenteras i läroplanen Lgr 11. 

  

Redan under ett tidigare avsnitt har vi gått igenom begreppet digitalisering i läroplanen Lgr 11, 

men en djupare syn på den, alltså på läroplanen Lgr 11, visar att detta begrepp tämligen ofta är 

kopplat till den snabba förändringstakten i det digitaliserade samhället. Med detta menar vi, 

med hjälp av textanalys till läroplanen Lgr 11, att ordet ’digitalisering’ följas vid många 

upprepande tillfällen med såväl ’samhällets utveckling/förändringstakt’ som ordet 

’kommunikation’. Det menas, med andra ord, att ett förändrat samhälle mot digitalisering ställer 

krav på skolan för att integrera digitalisering i sin verksamhet. Dessutom står det på skolverkets 

hemsida att bland de skälen bakom digitaliseringen i skolan är att 

  
[v]i lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb 
förändringstakt [och] för att kunna verka i ett sådant [digitaliserat] samhälle behövs en 

digital kompetens [f]ör att förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv. (Skolverket, 

2018). 

  

Vi menar att sådana föreställningar om skolans uppgift i det digitala samhället vi idag lever i 

samstämmer med Deweys tankar och idéer kring skolans roll i samhället. Det är därför av stor 

vikt att ta reda på Deweys teorier om skolan för att de hänger samman med skolans uppdrag 

som det står i den senaste läroplanen Lgr 11. 

 

4.2 Olika typer av motivation 
I detta avsnitt ska vi redogöra för olika teorier kring olika typer av motivationen som tyckas 

finnas. Vi ska även försöka förknippa de teorier till olika synsätt på lärande. Slutligen ska vi 

också berätta om vilka teorier och vilken typ av motivationen vi själva förespråkar i denna 

uppsats. 

 

I sin bok Vilja lära i skolan lyfter Birgitta Bergsten (1979) fram att 

  
[d]e flesta motivationsforskare ser människan som en i grunden aktiv organism. Det är 

för dem ett axiom. Vad dessa forskare sysslar med är att studera de drivkrafter som 
bestämmer riktningen och intensiteten i människors aktivitet. (Bergsten, 1979, s. 41) 
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Med detta menar Bergsten att de flesta motivationsforskare är överens om att människan är 

aktiv varelse från början men det som intresserar forskare är att undersöka vilka drivkrafter styr 

och bestämmer människans aktiviteter och handlingar. Härmed, och beroende på de olika 

drivkrafterna och varifrån de kommer, skiljer forskare mellan två typer av motivation. De är 

nämligen inre och yttre motivation. 

  

En del forskare anser att motivation är en inre drivkraft hos människan vilket “inte beror av 

belöningar vilka ligger utanför den aktivitet det leder till.” (Bruner, 1974, s. 133). En sådan syn 

på motivation drivs av den medfödda nyfikenheten som nästan alla barn har anser Bruner. Den 

här typen av motivationen kallas för den inre motivationen. Stensmo (2008) tycker att båda 

typer av motivationen har något mål bakom sig men han anser att den inre motivationen 

kännetecknas av att “målen finns inom en människa i form av behov som skall tillfredsställas, 

känslor som kan följas och potentiella resurser som ska utvecklas.” (Stensmo, 2008, s. 118). 

Med behoven menar Stensmo här de medfödda behoven människan  har inne i sig till exempel 

behovet av att lyckas i skolan eller att tillfredsställa självkänslan i form av få andras 

uppskattning. 

 

Gärdenfors (2010) är bland de forskare som understryker vikten av denna typ av motivationen: 

  
När man drivs av inre motivation gör man något för att aktiviteten i sig själv ger 

tillfredsställelse. Individen är intresserad av vad den gör och blir nyfiken, koncentrerad 

och ivrig. (Gärdenfors, 2010, s. 79). 

  

Gärdenfors åsyftar att denna typ av motivation leder till att eleverna själva blir mer intresserade 

i sitt eget informella lärande och detta, i sin tur, samstämmer med läroplanen Lgr 11:s 

värdegrund där det står att skolväsendet “ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära.” (Skolverket, 2018, s.5). 

 

Ytterligare en forskare som poängterade att människans inre drivkrafter, alltså inre motivation, 

är som en hörnsten till motivationsprocessen var Dewey som vi tidigare presenterade. Dewey 

förklarade att det är av stor betydelse att undervisningen gynnar de inre och spontana intressen 

eleverna har. Och att deras motivation måste komma inifrån så att de själva kan vilja lära sig 

utan användandet av de traditionella sätten liksom tvång m.m. vilket Dewey var mycket kritisk 

till (Sundgren, 2011). Genom sin syn på den sociokulturella utvecklingen riktade Vygotskij sin 

kritik också mot “den då rådande tron på att mänskligt beteende kan förstås med hänvisning till 

betingning av reflexer.” (Säljö, 2011, s. 162). 

 

Sådana teoretiska anknytningar till den inre motivationen, vilket bottnar sig i bl.a. den 

medfödda nyfikenheten, det inre intresset och elevers inre lust att lära, kan vi således tolka som 

att den inre motivationen kan kopplas till det sociokulturella synsättet. 

 

Å andra sidan finns det andra forskare som anser att “motivation [inte] är [...] en egenskap hos 

individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får.” (Jenner, 

2004, s.15). Jenner avser att denna typ av motivationen påverkas av erfarenheter, bemötande 

och allt runt om individen men inte påverkas av drivkrafter som existerar hos själva individen. 

Denna typ av motivationen kallas för yttre motivation. Stensmo (2008), som redan nämnts, 

anser att man kan skilja mellan de två typerna av motivationen beroende på målen bakom dem. 

Enligt Stensmo kännetecknas den yttre motivationen av att “målen finns i den omgivande 

miljön.” (Stensmo, 2008, s. 118). 
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I sin artikel Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students 

menar forskarna Thomson och Wery (2013) att den yttre motivation “occurs when one is 

rewarded or encouraged by another person or a thing (Gagné and Deci, 2005).” (Thomson & 

Wery, 2013). Gärdenfors (2010) förtydligar vidare och visar att den yttre motivationen kan 

komma från “skolans betygssystem, från föräldrars löften om belöningar och hot mot 

bestraffningar och från den omgivande samhällets erbjudanden om framtida karriärer.” 

(Gärdenfors, 2010, s. 79). Enligt Gärdenfors gör man, som är styrd av yttre motivation, “något 

för att det leder till något annat som är värdefullt, men som inte direkt kopplat till aktiviteten.” 

(ibid, s. 79). Härmed kan den yttre motivationen förknippad med det formella lärandet. 

 

Att hävda att den yttre motivationen påverkas och förstärkas av belöningar och bestraffningar 

från den omgivande miljön tyckas vila på det behavioristiska synsättet. Stensmo (2008) 

understryker att det var 

  
framförallt inom B. Frederic Skinners operanta beteendeteori som studerat hur olika typer 

av belöningar och bestraffningar verkar som motivation i mänskligt beteende (Skinner 
1974). Grundtanken i Skinners operanta beteendeteori är att någon (en försöksledare, [...], 

en lärare etc.) kan förmå någon annan (en försöksperson, [...], en elev etc.) att bete sig 

målinriktat (önskvärt beteende) genom arrangemang i den omgivande miljön. (Stensmo, 

2008. s. 118). 

 

Under 1960-talet tillämpade Skinner även sina idéer, kring belönings och bestraffnings 

påverkan på elevers motivation och lärande, på ett mer praktiskt sätt genom att utveckla 

undervisningsmaskiner som sedan kallades Skinners inlärningsmaskiner. 

  
Sådana apparater fungerar enligt principen att människor känner stark tillfredsställelse 

om de svarar rätt på en fråga. Både i maskinen och i programmeringen presenteras 
undervisningsämnet i små enheter som den lärande måste gå igenom i form av frågor. 

Vid rätt svar får man omedelbart en positiv återkoppling varpå man går vidare till nästa 

enhet; vid fel svar presenteras ett extraexempel eller en extra fråga. (Phillips & Soltis, 

2017, s. 49) 

  

Skinner anser dock att det finns för- och nackdelar med ett alltför stort användande av dessa 

inlärningsmaskiner, alltså med förstärkning av den yttre motivationen, bl.a. att det minskar den 

samspela relationen mellan läraren och eleverna. Bergsten (1979) framhäver dessutom att den 

yttre motivationen “leder lätt till att eleven mera intresserar sig för att ta reda på svaren på 

lärarens frågor än att ställa sig egna frågor, dvs. intressera sig för ämnet för studierna.” 

(Bergsten, 1979, s. 52). Detta medför en risk att eleverna arbetar hårt bara för att visa sina lärare 

att de kan svaren och sen får belöningen men inte för att tillgodogöra sig kunskaper. Sjöberg 

(1997) framhåller att 

  
Nackdelen med belöningar är att de lätt leder till en sorts opportunism. Eleven eftersträvar 

belöningen i första hand, inlärningen blir ett instrument för att uppnå den, och 

inriktningen blir att uppfylla vad man uppfattar som lärarens specifika kriterier för 

belöningen - inte att förstå och tillgodogöra sig ett stoff. (Sjöberg, 1997. s. 28). 

  

Annan kritik mot den yttre motivationen kommer från Bruner (1974). Han poängterar att fast 

den yttre motivationen visserligen kan bidra med inlärningsprocessen hos eleverna kan den 

ändå inte räcka till för “den hela långvariga inlärningsprocessen” anser Bruner. (Bruner, 1974, 

s. 148). 
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Det finns dock också en del forskare som tycker att motivation är ett komplex, mångtydigt och 

svårfångat begrepp för att “splittras upp i enkla motsatspar som inre och yttre motivation” 

(Sanderoth, 2002, s. 107). Sanderoth (2002) nämner i sin doktorsavhandling Om lust att lära i 

skolan: en analys av dokument och klass 8y några forskare som tycker att motivation är ett 

multidimensionellt begrepp. Bland de forskare är Giota (2001) som, enligt Sanderoth (2002), 

tycker att motivationen kan ges en rättvis bild genom att  

  
olika perspektiv och forskningstraditioner kombineras. Vid studier av elevers motivation 

räcker det inte att ta hänsyn till kognitiva faktorer utan hänsyn måste tas till såväl kontext 
som kulturella förhållanden. (Sanderoth, 2002, s. 107). 

  

Sammanfattningsvis tycks det finnas olika typer av motivationen beroende på olika drivkrafter 

och faktorer kring eleven. Inre och yttre motivation är de två typerna som ofta pratas om inom 

inlärningspsykologin. Utifrån den ovan nämnda litteraturen särskilt den kritik som riktas mot 

den yttre motivationen tycker vi att det allra viktigaste är att satsa på att höja den inre 

motivationen hos eleverna mer än den yttre motivationen. Och detta, tror vi, hänger även ihop 

med motivationsdefinition som presenteras i läroplanen Lgr 11. 

 

4.3 Avseende motivationen, hur kan Matteappen undersökas? 
För att utvärdera huruvida Matteappen som ett digitalt läromedel kan anses motiverande eller 

ej presenterar vi nedan de sex kriterierna kognitionsforskaren Maria Larsson sammanställde. 

De kriterierna är tagna ur boken Lust att förstå (2010) av Peter Gärdenfors. 

Larsson konstruerade och skrev dessa kriterier i en magisteruppsats där hon undersökte olika 

digitala läromedel som är riktade mot olika företag. Hon hade som resultat till sin undersökning 

att flera av de digitala läromedlen riktar uppmärksamheten främst på den yttre motivation precis 

som Skinners inlärningsmaskiner. Eftersom hon var kritisk till dessa digitala läromedel som 

gynnar mest den yttre motivationen konstruerade hon de följande kriterierna för att få fram ett 

digitalt läromedel som såväl motiverande som av hög kvalitet.  

  

1.     Tekniken skall stödja interaktivitet: 

  

“Att ett program är interaktivt betyder att användaren har olika möjligheter att påverka 

programmets förlopp.” (ibid, s. 230). I boken skiljas mellan olika nivåer av interaktivitet 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Den interaktivitet som är gynnsam för lärande, enligt 

Gärdenfors, är den som “ger eleven en viss kontroll och därmed höjer hans eller hennes 

inre motivation.” (ibid, s. 231). Numera finns det flera läroböcker som är tillgängliga på 

Internet och de beskrivs ofta som teknikstötta läromedel. Men enligt den ovanstående 

synvinkeln ger de inte något behov till särskilt interaktivitet och då anses de helt vanliga 

böcker som bara har någon sökfunktion. Att definiera någon app som interaktiv innebär 

att den erbjuder eleverna möjlighet att bl.a. redigera, rita, flytta på objekt i skärmen eller 

kommunicera genom ljud eller video. Därmed kan eleven känna att hen har någon 

kontroll över appens innehåll och då höjs motivationen. 

  

2.   Tekniken skall ge återkopplingar till eleverna: 

  

Detta innebär att “eleven får något slags feedback på sin användning av läromedlet.” 

(ibid, s. 232). Här finns det olika former och grader av återkopplingen men ju mer 

avancerad återkoppling läromedlet ger, i form av bl.a. individanpassning mm, desto 

bättre läromedlet för eleverna. 
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3.  Tekniken skall använda narrativa former i presentationen av materialet: 

  

“Fördelar med datorer är att de erbjuder många olika sätt att presentera en berättelse: 

text, tal, bilder, film, eller kombinationer av dessa.” (ibid, s. 233). 

  

4.   Tekniken skall kunna anpassas efter individernas lärstilar: 

  

“Med datorernas hjälp är det betydligt lättare än förr att presentera ett material på olika 

sätt.” (ibid, s. 233). Vidare understryker Gärdenfors att “om man utgår från att vissa 

individer föredrar bilder och diagram och andra en mer narrativ presentation, kan man 

välja presentationsform efter individens talanger.” (ibid, s. 233). 

  

5.    Tekniken skall erbjuda former för samarbete: 

  

“Många datoriserade läromedel bygger på att en ensam individ sitter och arbetar med 

materialet. Men tekniken kan också med fördel stödja samarbete mellan flera elever.” 

(ibid, s. 233). Gärdenfors ger några exempel på ett sådant önskat samarbete mellan 

eleverna som e-post, chatt eller videotelefoni mm. 

  

6.       Tekniken skall stödja metakognition: 

  

Med teknikens hjälp kan eleven återvända till en lärsituation, helst tillsammans med 

handledaren, för att se vad som gick bra eller dåligt. [---] Eleverna får på detta sätt se 

sitt eget lärande utifrån, från ett tredjepersonsperspektiv, och kan på så sätt reflektera 

över det på ett nytt sätt. (ibid, s. 234). 

                       

Enligt Gärdenfors gynnar det teknikstödda läromedlet som uppfyller dessa kriterier elevernas 

motivation, förståelse och lärande. 

 

5. Metod 
Under detta avsnitt kommer vi först att förklara hur vi planerat och genomfört vår undersökning. 

Sedan ska vi belysa de olika metoderna vi använde och motivera varför vi använde just dem. 

Vi ska även utvärdera några aspekter för de här metoderna och visa på eventuella svagheter i 

dem. I slutet av avsnittet visar vi på etiken som beaktas i de använda metoderna. 

 

5.1 Förberedelser och planering 
I början var vår plan att använda tre metoder i två årskurser på två skilda skolor. Vi tänkte 

använda två metoder d.v.s. observationer och enkät i åk 8 på en skola och metoden 

fokusgruppsamtal i åk 9 på en annan skola. Målgruppen var tre klasser i åk 8 och fyra klasser i 

åk 9. Vi tänkte även att variationen mellan två skolor kommer att göra vårt resultat ännu rikare. 

Att mäta samma saker utifrån olika metoder kan göra vår undersökning mer fördjupad och 

bredd. 

 

För att genomföra det tog vi kontakt med de berörda skolorna i början av vårt arbete och vi fick 

sen tillåtelse att genomföra våra undersökningar. Vi hade även konstruerat och skickat en mall 

för medgivande där vi anhöll vårdnadshavarna om tillstånd om deras barn kan delta i vår 

undersökning.  
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För åttorna planerade vi att genomföra tre likadana lektioner i tre olika klasser. Skillnaden var 

att den första klassen fick jobba med enbart Matteappen medan i den andra klassen fick eleverna 

välja om de ville jobba i appen eller med papper och penna. Innehållet var dock samma då 

uppgifterna som fanns i appen var tryckta på papper utan några som helst ändringar. Och den 

tredje klassen fick jobba endast analogt d.v.s. med papper och penna. 

Lektionerna såg ut på följande sätt: vi har valt att göra en liten repetition för begreppet area och 

omkrets då eleverna i alla tre klasser inte har haft geometri sedan åk 7. Sedan delade vi ut 

materialet för den tredje klassen samt för de som ville i andra klassen. I parallellt lät vi eleverna 

i den första klassen jobba med samma uppgifter men i Matteappen. De elever som var färdiga 

med att svara på uppgifterna, oavsett vilken klass ingår dem, fick börja svara på enkätfrågorna 

sen. Till slut försäkrade vi att allt material och enkätsvar samlades. 

 

För niorna tyckte vi att såväl fokusgruppsamtalen som enkäten kan göras utan något behov av 

att planera någon lektion. Så vi besökte de fyra klasserna och tillämpade våra två metoder direkt. 

 

5.2 Olika metoder 

5.2.1. Fokusgruppsamtal 

Som metod har vi först använt oss av fokusgruppsamtal. De har vi genomfört i åk 9 i fyra olika 

klasser på deras mentorstid och för en klass under en mattelektion. 

  
En lärare kan genom att göra speciella grupper, där fokuserade samtal förs med läraren 
som moderator, få ny kunskap om vilka uppfattningar hans eller hennes barn eller elever 

har i en speciell och för barn och elever aktuell fråga. Eller i en fråga som har betydelse 

för innehållet i verksamheten. (Dimenäs, 2007, s.69). 

 

I det här fallet har vi agerat som moderatorer mer än ledarrollen som läraren brukar ha i de 

undersökta klasserna. Anledningen till att vi valde fokusgruppsamtal som metod är att vi ville 

få en friare diskussion och på det sättet inte få det att se så formellt ut. Vårt mål var att se på 

saken utifrån elevernas perspektiv och att ta reda på vad de själva tycker om Matteappen samt 

hur bra appen är för deras lärande. Ett till argument är att fokusgruppsamtal passar just 

ungdomar som är svårare att intervjuas. 

  
Enligt litteraturen kan fokusgruppsamtal ses som etisk mer tilltalande, eftersom 

deltagarna får möjligheter att komma till tals på sina villkor och inte på intervjuarens. 

Den som deltar har möjlighet att avstå från att delta i en sekvens av diskussionen som 
den upplevs som besvärande. (ibid, s. 68). 

  

Genom de här samtalen fick vi intressanta svar av eleverna vilket ledde till oförutsedda resultat 

som vi ska förklara sen under resultatavsnitt. Elever engagerade sig mycket i diskussionen och 

hade många bidrag. Vi har gjort så att en av oss satt och antecknade så mycket som möjligt och 

den andra höll i diskussionen. Det är ett bra sätt de eleverna var fokuserade mest på den som 

höll i samtalet och inte på att någon antecknar vad de säger. Intervjufrågorna finns tillgängliga 

i bilaga 1. 

 

5.2.2 Enkät 

Vi använde också enkät som metod för att få många svar på liknande intervjufrågor. Vi tänkte 

att det blir bättre och ännu tydligare resultat för oss att få underlag för vår undersökning i 

sifferform inte bara i verbal form som det är i fokusgruppsamtal och det därför vi valde utföra 
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enkäten. Dessutom tyckte vi att enkäten kan hjälpa oss med att veta i vilken utsträckning väljer 

eleverna appen före den traditionella undervisningen. 

 
Enkät som redskap är lämplig när man är intresserad av att vilja säga något om hur ofta 

och hur vanligt förekommande ett fenomen är. Det kan också vara intressant när man 

vill undersöka folks attityder till olika företeelser. (ibid, s. 85) 

 

Beroende på de undersökta områdena finns det flera olika typer av enkäter bland annat 

gruppenkät, telefonenkät, internetenkät, besöksenkät och postenkät (ibid, s. 87). I denna 

undersökning bestämde vi oss att använda den mest vanlig enkät inom lärarutbildningen. Det 

var nämligen gruppenkäten. På det här sättet kunde vi såväl försäkra att enkäten delades ut på 

ett korrekt sätt som att vi hjälpte eleverna som inte förstått någon fråga (ibid, s. 87). 

 

Vi själva producerade enkätfrågorna efter våra egna erfarenheter men vi fick några tips av ett 

par lärare på de skolor där vi genomförde vår undersökning. Vi fick också godkännande kring 

de frågor vi konstruerade av våra handledare på högskolan innan genomförandet. Under 

konstruktionen av enkätfrågorna fick vi även inspiration av de två grundläggande kraven som 

Dimenäs presenterar i sin bok 

 
För det första, har frågorna god reliabilitet, det vill säga är frågorna ställda så att de är 

otvetydiga och uppfattas på liknande sätt av olika personer? För det andra, har frågorna 
god validitet, det vill säga är frågorna ställda så att de behandlar det problemområde som 

undersökningen berör? (ibid, s. 91) 

 

I Dimenäs bok framhävs det hur man kan konstruera enkätfrågorna och att man måste börja 

med en allmän fråga och sen kan man ställa andra frågor (ibid, s. 91). Det sägs också att när 

man formulerar svarsalternativen måste man ta hänsyn till att de varken fyllas helt fritt av den 

som deltar i enkäten eller att de blir långa utläggningar så att deltagaren inte orkar läsa (ibid, s. 

91). Det fungerar som bäst med svarsalternativen, enligt Dimenäs, om man har något slags 

kompromiss så att man ger fasta och korta svarsalternativ men samtidigt lämna en tom rad för 

deltagaren skulle skiva med sina egna ord om hen vill (ibid, s. 92). I vår konstruktion av 

enkätfrågorna följde vi alla dessa ovan råd som är inkluderade i Dimenäs bok. Enkäten finns 

som bilaga 2. 

 

Vi kunde genomföra vår enkät i en grupp av 13 stycken i åk 8 men även i de fyra klasser niorna 

där vi genomförde våra fokusgruppsintervjuer. Vi tänkte att ju mer svar på enkätfrågorna desto 

bättre och noggrannare resultat blir det. Till slut fick vi cirka 120 svar. 

 

För att genomföra enkäten använde vi ett digitalt verktyg som sedan sammanställde svaren och 

gav oss en god överblick på de svaren vi fick. 

 

5.2.3 Observationer 

Ett tredje redskap vi använde i vår undersökning var observationer. Observation innebär att man 

ser med nya ögon på något redan bekant. Dessutom kan “Observationer [...] vara av olika slag 

och göras på många olika sätt” (Kihlström, 2007, s.31). Att lära sig att se med nya ögon, vi ser 

ofta det vi vill se, observationer kan även göras efter i ett förväg uppgjort schema, det som 

menas med det att vi i förväg bestämmer vad är det vi vill titta på och antecknar det som är 

intressant. Observationer kan man dokumentera med ett löpande protokoll eller mer 

strukturerad om man i förväg bestämmer vad det är man vill titta på. Vid observation kan man 

ta upp flera punkter Rum/Aktörer/Objekt /Handlingar/Aktivitet/Händelse/Tid/Mål/Känsla. 
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Under vår undersökning valde vi att fokusera på handlingar, aktiviteter och händelser då det 

var de som, enligt oss, var avgörande för vårt resultat. Vid observationer av undersökning som 

gjordes med åk 8 gjorde vi ett enklare observationsschema där vårt fokus låg på elevernas 

aktivitet och händelser. Under de observationer vi gjorde märkte vi att det inte var någon 

märkbar skillnad i hur flitigt eleverna jobbade beroende på om de jobbade i sina böcker eller 

digitalt. Samtal mellan eleverna, att man ibland gick ifrån sin bänk och andra beteenden 

förekom i samma utsträckning i alla klasser oberoende av arbetssätt. 

 

5.3 Metodkritik 
Vi har använt flera olika metoder eftersom de kompletterar varandra och ger oss en tydlig 

helhetsbild på det vi vill undersöka. Men ett sådant urval av olika metoder medförde några 

svagheter i genomförandet. 

 

Exempelvis är enkät ett väldigt bra redskap för den typen av undersökningar. Dock stötte vi på 

ett hinder. Tanken var att vi skulle göra undersökningen i åk 8 där ingen elev hade fyllt 15 år 

än. Vi har därför delat ut medgivanden redan två veckor innan vår planerad undersökning. Vi 

kom tillbaka till skolan veckan innan för att igen dela ut medgivanden. Och insåg snabbt att 

detta inte kommer gå då mentorerna har bara samlat in 8 av 60 medgivanden. Vi gav eleverna 

en chans och delade medgivanden igen och antalet insamlade svar gick upp till 13. Därför tog 

vi ett beslut att istället göra enkäten i åk 9 på den andra skolan. 

 

Felkällor i metoden p.g.a. vårt eget jobb. Ett viktigt inslag vi missat när vi genomförde 

fokusgruppsamtal är att spela in samtalen på ljudband eller videoband för att dokumentera alla 

diskussioner. På grund av den korta tiden vi hade för det här arbetet och risken att tiden inte 

skulle räcka till för bearbetning av det insamlade materialet gjorde att vi endast antecknade vid 

dessa intervjuer. Vi valde att dela upp uppgifterna så att en av oss höll i samtalet och den andre 

antecknade det som var intressant. Den här metoden begränsade i viss mån vår information, 

men gav trots detta tillfredsställande kunskap om elevernas åsikter om Matteappen.  

 

Med tanke på åldern på åttorna tänkte vi från början att det blir lättare för dem att svara på 

frågor i en enkät. Medan med niorna som är äldre och lite mer mognare blir det enklare, och 

kanske mer intresseväckande, för dem att genomföra fokusgruppsamtal 

 

På grund av de hinder vi fick under arbetsgången tvingade vi ändra lite i hur vi hade tänkt oss. 

Vi fick till slut genomföra enkät och observationer för bara 13 stycken av de tre klasserna i åk 

8. Men vi tänkte att ett sådant begränsat antal elever kan inte utgöra ett tillräckligt underlag för 

enkätens resultat, så vi genomförde enkäten även i de fyra klasser niorna. Vi fick inspiration för 

att lösa detta problem av Dimenäs bok Lära till lärare (2007) där det lyfts fram ett sätt för att 

man kan göra sitt urval, sättet kallas för ‘bekvämlighetsurval’. Med bekvämlighetsurval menas 

att “man tar den grupp som är lättast att nå med en enkät” (Dimenäs, 2007, s. 86). 

Fokusgruppsamtal med niorna tillämpade som tidigare planerades så ingen förändring i den här 

biten av planen. 

   

5.4 Etiska aspekter 
I en uppsats som denna måste man ta hänsyn till en del etiska principer, dessa beror på vilken 

typ av undersökningen man har gjort.  
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I vårt fall var det bland annat att i första skede fick ett samtycke av vårdnadshavarna då vi skulle 

genomföra enkät med deras barn som är under 15 år. Vidare blev eleverna väl upplysta om att 

deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och anonymt. Detta gäller för alla metoder vi 

genomförde. Vi var även tydliga med att berätta för eleverna om vårt arbete och hur och var det 

ska användas. 

 

Som tidigare nämnts hade vi ett bekymmer med att få tillbaka de underskrivna medgivandena 

av vårdnadshavarna. Vi har därför gått och delat ut blanketterna igen i andra årskurser där vi 

var säkra på att eleverna fyllde 15 år. Detta gjorde vi bara för att följa de etiska reglerna 

angående åldersgräns för elevernas deltagande. 

 

På så sätt kan vi påstå att vi beaktade de fyra etiska huvudkraven som framhålls av B. Ordell 

(2007) i kapitlet Etik ur Dimenäs bok Lära till lärare. Huvudkraven är följande: 

• Informationskravet: Att förtydliga undersökningens syfte för de berörda (Ordell, 2007, 

s. 26). 

• Samtyckeskravet: Alla undersökningsdeltagare har rätt att själva bestämma om de vill 

medverka eller inte. (ibid, s. 26). 

• Konfidentialitetskravet: Att ha den största nivån av konfidentialitet när det gäller de 

hantering av deltagarnas personuppgifter. (ibid, s. 27). 

• Nyttjandekraven: Alla insamlade personuppgifter får användas endast för 

undersökningen syfte (ibid, s. 27). 

 

6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkom genom de tre olika metoderna -enkäter, 

fokusgruppsamtal och observationer - som använts för insamlingen av data. I samband med 

presentationen av resultatet analyseras och tolkas dessa svar utifrån våra egna tankar och 

erfarenheter. Därefter besvaras studiens två frågeställningar. 

 

6.1 Resultat och analys av enkäten 
Enkäten gav totalt 120 svar, varav två diskvalificerades, eftersom medgivande från 

respondenternas vårdnadshavare saknades.  Bortfallet var ca 2–3 svar per fråga. Vissa frågor 

hade flervalsalternativ och den avslutande frågan var öppen, för att ge lite extra input. Antalet 

enkätfrågor var åtta, men i resultatet presenteras endast fyra av dem, eftersom de övriga inte 

var relevanta för studiens syfte. 

Enkätens första fråga var en flervalsfråga angående respondentens åsikter om Matteappens 

fördelar. Svaren på denna fråga redovisas i nedanstående diagram:  
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Figur 1. Fördelningen av svarsalternativen på frågan: Vilket alternativ ser du som den största  
fördelen med att använda Matteappen? 

 

Diagrammet visar att tillgängligheten var populärast, tätt följd av den omedelbara 

återkopplingen – om elevens svar var rätt eller fel. Att eleverna tycker att den omedelbara 

återkopplingen i alternativet ”Man får se det rätta svaret direkt” är så fördelaktig i Matteappen 

pekar på hur viktigt det är för eleven att få respons, vilket kan levereras i princip omedelbart 

när man jobbar med digitala läromedel som Matteappen. Matteappens återkoppling är 

visserligen den enklast tänkbara, då den bara anger om svaret är rätt eller fel.  Diagrammet visar 

också att tillgängligheten är appens starkaste sida, tittar man lite närmare se kan man konstatera 

att ungefär lika stor andel elever tycker att det är roligare att jobba digitalt samt att appen har 

ett kösystem så man slipper att räcka upp handen. 
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Figur 2. Fördelningen av svarsalternativen på frågan: Vilket alternativ ser du som den största fördelen 
med att använda papper och penna? 

 

I detta diagram kan vi se att de flesta eleverna tyckte att det bästa med att använda papper och 

penna är att det ger bättre möjligheter till att rita, skriva och modellera. På motsvarande sätt 

tolkar vi detta resultat att Matteappen inte ger en sådan möjlighet till någon kontroll av eleverna. 

När elever jobbar i appen så saknar de interaktivitet och kontroll som i nuläget är ganska 

obefintlig men när de jobbar med papper och penna så har de denna möjlighet. 

 

Diagrammet visar också att många elever tycker att de genom att skriva på papper med penna 

att det ”fäster sig bättre i huvudet när man skriver ner”. Vilket vi uppfattar som en koppling till 

den gamla vedertagna pedagogiska idén, som redan presenterades i gamla Folkskolestadgan, 

om ”handen och huvudet.” Denna idé går ut på att om man samtidigt som man hör/studerar 

någonting skriver ner det så blir det lättare att minnas. 
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Figur 3. Fördelningen av svarsalternativen på frågan: Vilket arbetssätt är mest effektiv för dig när du 
ska öva uppgifter i matte? 

 

Detta resultat var ganska förvånande för oss, då det visade sig att den största andelen av eleverna 

tyckte att de jobbar mest effektivt när de använder matteboken inte Matteappen. En något 

mindre andel av elever föredrog att blanda matteboken och Matteappen. Samtidigt tycker vi att 

ett sådant resultat visar att användandet av Matteappen inte har bidragit till bättre 

kunskapsbyggande eller till bättre effektivitet, eftersom Matteappen liknar de vanliga 

läroböckerna i matematik.  

 

Lite mer än tredjedel av respondenterna tyckte att blandning av båda arbetssätten kan vara 

effektivare för dem. Detta tolkar vi som att eleverna tycker om att variera när de övar matte, 

vilket kan kopplas till resultatet från fokusgruppsamtalen vi genomförde med dem. I dessa 

samtal framkom nämligen att eleverna tycker om att variera matteträningen och att Matteappen 

ger dem denna möjlighet. I resultatet från fokusgruppsamtalen framgick det tydligt att elevernas 

användande av Matteappen är situationsanpassad. 

Fastän majoriteten av elever valde att arbeta med den vanliga matteboken och en lite mindre 

andel föredrog en blandning mellan appen och böcker påpekade eleverna under 

fokusgruppsamtalen, att det var annorlunda när de skulle jobba hemma, för då föredrog de att 

arbeta med appen. 

 

Bland de 10 % av respondenterna som svarade med ’något annat’ skrev några att de varken 

använde Matteappen eller matteboken, utan att de tyckte att det viktigaste var att få anpassade 

uppgifter efter sin egen förmåga och att de elevanpassade uppgifterna borde kopplas till 

verkligheten, oavsett om de är tillgängliga i matteboken eller Matteappen. 
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Figur 4. Fördelningen av svarsalternativen på frågan: Tycker du att det finns några svårigheter med att 
använda Matteappen? 

 

I detta diagram redovisas elevernas syn på Matteappens rent tekniska kvalitet, som pekar på att 

det framförallt är problem för eleverna ”när appen misstolkar det man skriver med fingret”. Vi 

tror att detta mer handlar om teknik och att därför bör problemet åtgärdas rent tekniskt. Även 

den näst största svårigheten, där respondenterna svarar att de inte förstår vad de ska göra och 

att det saknas instruktioner bör åtgärdas av tillverkarna – man bör alltså helt enkelt bifoga en 

manual till varje Matteapp. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att eleverna enligt enkätsvaren prioriterar Matteappens 

tillgänglighet, tätt följd av det omedelbara svaret på om de gjort rätt eller fel, men trots detta 

ansåg de flesta elever att det bästa sättet att öva matematik på var att använda matteboken, 

papper och penna, eftersom det dels ger bättre möjligheter till att rita, skriva och modellera, 

dels att då man skriver fastnar det bättre i minnet. En något mindre andel av elever föredrog att 

kombinera matteboken och Matteappen. Fastän majoriteten av elever valde att arbeta med den 

vanliga matteboken och en lite mindre andel föredrog en blandning mellan appen och böcker 

påpekade eleverna under fokusgruppsamtalen, att det var annorlunda när de skulle jobba 

hemma, för då föredrog de att arbeta med appen. Några enstaka elever ville varken använda 

matteboken eller appen utan de tyckte att det viktigaste var att få anpassade uppgifter efter sin 

egen förmåga och att dessa uppgifter borde kopplas till verkligheten. Då det gäller Matteappens 

rent tekniska kvalitet är det framförallt svårigheter ”när appen misstolkar det man skriver med 

fingret”. Även den näst största svårigheten, där respondenterna svarar att de inte förstår vad de 

ska göra och att det saknas instruktioner bör åtgärdas av tillverkarna. 

 

6.2 Resultat och analys av fokusgruppsamtalen 
I dessa gruppsamtal deltog ett tiotal elever från fyra klasser i åk 9 vilka deltagit också i 

enkätundersökningen. Fokussamtalens syfte var att låta respondenterna få resonera om och i 

viss mån förtydliga sina enkätsvar om hur de upplevde och värderade Matteappen.  
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1. På frågan om eleverna föredrog att jobba med appen eller papper och penna blev svaren i 

fokussamtalen mer situationsanpassade då eleverna tog upp olika praktiska synpunkter som 

grundades på om man skulle jobba hemma eller i skolan. En elev sa: 

 

”Om jag måste räkna hemma använder jag alltid Matteappen, för då slipper jag ta 

med en massa böcker hem, för allt finns ju redan på paddan och jag behöver inte 

ens sitta vid ett bord och skriva utan kan slänga mig på sängen och göra läxan” 

 

Eleven fick medhåll av de andra informanterna som alla ansåg att det är praktiskt att kunna 

använda appen hemma, då man inte behövde ta med sig en massa grejer hem, eftersom allt som 

behövdes finns i paddan. Dessutom tyckte de det var skönt att kunna lägga sig i soffan och göra 

sina läxor. (situationsanpassning).  

 

2. Av samtalen framkom också elevernas åsikter då det gällde själva arbetsuppgiften, då de 

menade att med hjälp av appen var det lättare att hitta uppgifter som överensstämde med deras 

egen matematiska nivå. Med andra ord uppskattade de att appen erbjöd individanpassade 

uppgifter. En av respondenterna uttryckte sig så här: 

  

”Det är jätteskönt att inte behöva läsa en massa tal som man ändå inte klarar, utan 

i appen kan man klicka sig fram till där man slutade förra gången. På så sätt blir 

det ett sammanhang mellan mattelektionerna och man får mer gjort och ger inte 

upp för att det är för svårt.” 

 

3. Men samtalen redovisade även en negativ uppfattning, nämligen att när eleverna använde 

iPads så hade de svårt att motstå frestelsen att syssla med annat ibland. En pojke bland eleverna 

erkände att: 

  

”När läraren inte ser vad jag gör, kan det hända att jag går in på annat under 

lektionstid - allt från Youtube till att spela spel”. 

 

Några av de andra i gruppen nickade och bekräftade att detta kunde hända ganska ofta. De 

menade att dessa frestelser utgör en stor nackdel med att använda iPads, eftersom det finns så 

mycket annat i den som tyvärr kan upplevas som roligare än matematik. Frågan är om eleverna 

är mer fokuserade då de räknar i sina vanliga matteböcker, för är det inte så att de då ibland 

tittar i sin mobil eller pratar med kompisarna runt omkring? 

4. Ett annat argument som framkom och som stödjer arbetet i Matteappen var, enligt eleverna, 

avgränsningen och isoleringen av uppgifterna som de jobbade med för tillfället. Elever 

uppskattade att bara den uppgift de jobbade med syntes i appen och de tyckte att de på så sätt 

blev mindre stressade än när de jobbade i boken, för då såg de alla uppgifter de hade kvar. 

 

6.3 Resultatet av observationerna 
Observationerna genomfördes i tre olika åk 8 klasser, där alla elever arbetade med samma 

uppgift, men på olika sätt – manuellt (penna och papper), fritt val av arbetssätt samt både med 

och utan Matteappen. 

 

Vi observerade att klassrumsklimatet var en avgörande faktor för hur elever fokuserade, 

jobbade och tog sig igenom uppgifterna. Skillnaderna i de tre klasserna var påtaglig, trots att 

klasserna fanns i samma skola.  
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Våra observationer visade att klassen som jobbade analogt hade den bästa studieron. Där satt 

eleverna på sina platser, störde inte och var fokuserade på de uppgifter de blivit tilldelade. Den 

klass som fritt fick välja arbetssätt var stökigast. Den klass som skulle arbeta både med och utan 

Matteappen har haft det ganska skakigt den senaste perioden med en del oroligheter i 

klassrummet som märktes av vid vår observation. Resultatet av de olika klassrumsklimaten 

orsakade att vårt ursprungliga mål med observationerna – att studera hur de tre olika 

arbetssätten skulle fungera på samma uppgift, men med olika elever tillintetgjordes, eftersom 

två av lektionerna var så stökiga att det blev svårt att överhuvudtaget urskilja om något arbete 

försiggick. Därför kom observationerna i stället att handla om skillnaderna mellan olika klasser. 

 

I samtal med klassernas undervisade mattelärare insåg vi att den första klassen är en klass med 

många motiverade elever. Den här klassen är också starkare i matte i jämförelse med de övriga 

två klasserna. Resultatet av våra observationer blev att det spelar ingen roll vilka arbetssätt som 

används om inte arbetsmiljön är tillfredsställande. Dock kunde vi under observationerna 

konstatera att det i Matteappen inbyggda kösystemetet främjade elevernas motivation, eftersom 

detta minskade deras väntetid på att få hjälp av läraren. För en elev som fastnat vid en uppgift 

vill omedelbart ha hjälp och får hen inte det utan måste vänta och kanske blir förbisedd 

försvinner elevens motivation. Någon elev från åk 9 nämnde just detta, under även 

fokusgruppsamtalen, att efter en viss tid med handen uppe tappar hen lusten till vidare arbete. 

Appens kösystem ger läraren möjligheten att ha bättre kontroll på elevernas turordning och kan 

då hjälpa eleverna snabbare, vilket i sin tur förhindrar att eleverna tappar motivationen. 

 

6.4 Resultat i ljuset av våra frågeställningar 
Frågeställning 1: Hur påverkar användandet av Matteappen elevers motivation? 

 

Enligt allt resultat vi samlade in så påverkas motivationen i väldig liten grad. Svaren vi fick 

från eleverna pekar på att spridning är stor och de varierar från individ till individ. Är det 

verkligen så att Matteappen kan väcka eller förstärka elevernas inre motivation? Det är svårt att 

ge något entydigt svar på kort sikt. I början av användandet kan man säkert se ett ökat intresse 

till att jobba i appen från eleverna, dock så tycker vi att intresset svalnar efter en viss tid, att 

säga om det är bara en tillfällig “hype” som förekommer när man möter något nytt och 

spännande är nog att föredra. 

 

Frågeställning 2: Hur påverkar själva programvarans innehåll elevers motivation? 

 

 

Vi anser att Matteappen har en väldigt bra kärna för själva plattformen, den underlättar lärarens 

jobb och organiserar allting på ett ställe för både lärare och elever. Det inbyggda kösystemet, 

uppgiftsbanken, möjligheten att se flera elevlösningar samtidigt samt progressionen och 

möjligheten att se hur många försök eleverna hade på en viss uppgift, men den typen av 

uppgifter som finns i appen väcker inte någon större nyfikenhet hos eleverna i jämförelse med 

själva boken. Med tanke på att bl.a. Matteappen ger svaret i grön färg om det är rätt från första 

försöket, i orange färg om det är rätt från det andra försöket och i röd färg om det är fel svar, 

dessutom att Matteappen satsar mer på elevernas prestation och antalet gjorda uppgifter samt 

alla redovisade resultat ovan, kan vi påstå att Matteappen liknar Skinners inlärningsamaskiner. 

Det vill säga att Matteappen ger upphov till den yttre motivationen som vi var kritiska till redan 

från början och inte alls till någon inre motivation. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras undersökningens resultat utifrån kognitionsforskaren 

Maria Larssons utvärderingskriterier för huruvida digitala läromedel kan anses stärka den inre 

motivationen hos användarna. 

Nedan, i tabell 1, har vi tillämpat Maria Larssons sex utvärderingskriterier på Matteappen. 

 

Kriterier Stödjer 

interaktivi

tet 

Ger 

återkoppli

ng 

Använd

er 

narrati

va 

former 

Anpassar sig 

efter 

individernas 

lärstilar 

Erbjuder 

samarbet

e 

Stödjer 

metakogniti

on 

Matteapp

en 

Uppnår 

inte helt 

detta mål 

Appen ger 

inte så 

mycket 

återkopplin

g mer än att 

visa om 

svaret är 

rätt eller 

fel. 

Uppnår 

inte. 

Appen ger 

möjlighet till 

enklare 

individanpassn

ing beroende 

på 

kunskapsnivå 

dock så finns 

det ingen 

anpassning 

efter lärstilar 

Förekom

mer inte. 

Uppnår inte. 

Tabell 1. Sammanställning av hur Maria Larssons sex kriterier för att ett digitalt läromedel kan anses 

stärka den inre motivationen hos eleverna överensstämmer med Matteappens funktioner. 

 

I resultatet framgår att eleverna föredrar att arbeta med matteboken, papper och penna, eftersom 

det ger bättre möjligheter till att rita, skriva och modellera, vilket de alltså inte anser att 

Matteappen erbjuder. Detta innebär att de tycker att Matteappen brister då det gäller 

interaktivitet, för med ett interaktivt digitalt läromedel ska användaren kunna redigera, rita, 

flytta på objekt eller kommunicera med andra genom ljud, text eller bilder. En viss begränsad 

möjlighet till kommunikation erbjuder Matteappen i vilken läraren kan gå in och kontrollera 

hur det går för den enskilde eleven och där eleven via köfunktionen kan anropa läraren om 

hjälp, men för övrigt saknas viktiga faktorer som gör ett digitalt läromedel interaktivt. Ett sådant 

medel ger eleven möjlighet att känna att hen kontrollerar det, vilket ofta höjer motivationen. 

Men få av dessa möjligheter föreligger inte i Matteappen. När elever jobbar i appen så saknar 

de interaktivitet och kontroll som i nuläget är ganska obefintlig. ”Redan en sådan enkel 

interaktivitet är gynnsamt för lärande, eftersom den ger eleven en viss kontroll och därmed 

höjer hans eller hennes inre motivation.” (Gärdenfors, 2010, s. 231). 

 

Även Matteappens förmåga att ge återkoppling är begränsad. Larsson anser att ju mer avancerad 

återkoppling läromedlet ger, i form av bl.a. individanpassning, desto bättre är läromedlet för 

eleverna. I vår undersökning anger eleverna det som mycket positivt att de omedelbart får svar 
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på om de gjort rätt eller fel, men det är bara detta svar de får. De får inte veta varför det är fel 

eller hur de skulle kunna rätta till det, utan bara att svaret är/inte är korrekt.  

I resultatet framgår ingenting om varken tillgänglighet eller efterfrågan av narrativa former i 

Matteappen. Gärdenfors poängterar att “om man utgår från att vissa individer föredrar bilder 

och diagram och andra en mer narrativ presentation, kan man välja presentationsform efter 

individens talanger (Gärdenfors, 2010, s. 233). 

Vi, som blivande mattelärare, anser att det är beklagligt att inte denna möjlighet erbjuds då 

datorer kan tillhandahålla så många olika sätt - bilder, berättelser, film eller olika kombinationer 

av dessa - för att presentera exempelvis ett matematiskt problem. Vår erfarenhet säger att det i 

dagens svenska skola finns många elever som misslyckas i matematiken, därför att de inte 

förstår orden i uppgifterna, vilket skulle kunna förändras om man utnyttjade de digitala 

möjligheterna till att förtydliga uppgifterna. 

 

Inte heller möjligheten att anpassa uppgifterna efter brukarens individuella lärstil erbjuds i 

Matteappen. Däremot finns där möjlighet att hitta rätt svårighetsgrad på uppgifterna och flera 

elever nämnde i fokussamtalen just att det var mycket bra att de med hjälp av Matteappen lättare 

kunde hitta uppgifter som överensstämde med deras egen matematiska nivå. I detta 

sammanhang ansåg eleverna också att det var en stor fördel att endast den uppgift de jobbade 

med syntes i Matteappen, vilket de ansåg minskade stressen. 

Inte heller Larssons femte kriterier - erbjuda samarbete - finns att tillgå i Matteappen, vilket är 

beklagligt då mycket av modern pedagogisk forskning förordar Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv på lärande, vilket hävdar att allt lärande sker i samspel med andra. Gärdenfors menar 

att tekniken lätt skulle kunna stödja samarbete mellan flera elever och han ger några exempel 

på olika digitala vägar - e-post, chatt eller videotelefoni - för att underlätta ett samarbete mellan 

eleverna. Respondenterna efterfrågar inte heller denna möjlighet, men under våra observationer 

såg vi några elever som tillsammans försökte lösa sina uppgifter, dock utan hjälp av 

Matteappen.  

Även det sjätte och sista kriteriet Stödjer metakognition saknas som instrument i Matteappen. 

Visserligen har läraren möjlighet att gå in på appen och få information om den enskilde elevens 

matematiska kunskapsnivå samt hur denne gått till väga för att lösa uppgifter, vilket borde vara 

ett utmärkt utgångsläge för metakognitiva och reflekterande samtal med eleven om hur denne 

lär sig och löser olika typer av problem. Men informationsvägen via appen är ensidig, så någon 

kommunikation mellan lärare och elev är omöjlig. Inte heller finns det i appen några 

instruktioner om att och hur man bör reflektera över sitt lärande. Det visar sig alltså att 

Matteappen inte stödjer den inre motivationen hos eleverna, då endast två – och då bara delvis 

av Larssons kriterier uppfylls. 

 

Det finns en stor grupp både lärare och skolledare idag som tror starkt på att digitala läromedel 

kommer att lösa de svaga resultaten i matematiken, vi vill med vårt arbete belysa att det finns 

en stor potential med den typen av läromedel, men samtidigt så ska man vara kritiskt och 

ständigt utvärdera de, bara att appen innehåller vissa grejer som inte böcker har betyder inte att 

vi ska helt gå över till den digitala världen och sluta använda böcker, för som det ser ut idag 

skulle det inte göra skillnad för elevernas lärande. Appen och digitala läromedel kan dock i 

framtiden ersätta böcker helt, den typen av läromedel har precis kommit till skolan och 

utvecklingen är i sitt tidiga stadie, böckerna har vi haft i hundratals år, och appar i bara några 

få och de har redan hunnit komma ikapp sedan finns en rad förbättringar som vi föreslog i nästa 

kapitel som enligt oss bör inkluderas i Matteappen så att den blir bättre än de böckerna som 

finns i skolan idag. 
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8. Slutsats 
Matteappen är en typ av drill-program d.v.s. den ger inte mycket återkoppling utan fokuserar 

på att berätta om huruvida det angivna svaret är rätt eller fel. Den levererar en variation av olika 

uppgifter men skiljer sig inte så mycket ifrån de matteböcker som används i 

matterundervisningen idag. Appen är inte interaktiv och funkar idag mer som en bok i 

digitalform som tar lite plats och är lätt tillgänglig. Gärdenfors (2010) understryker även detta 

”Eleverna satt som behavioristerna använde vid sina betingningsexperiment. Detta sätt att 

använda IT i undervisningen bidrar inte till bättre kunskapsbyggande eller förståelse än 

traditionella metoder” (Gärdenfors, 2010, s. 225). 

 

Samtidigt så har appen en enorm potential och kan bli ett grymt verktyg i framtiden, den 

utvecklas dagligen och är ett ungt läromedel. Matteappen ger läraren möjlighet till att i realtid 

gå in och se hur eleven har löst en uppgift, vilket vår studie har visat har en enorm vikt för 

eleverna. Det är värt att nämna att appen gör varje lärares liv enklare då man kan spara enormt 

mycket tid, men det är inte huvudfrågan i det här arbetet. 

Några förslag till förbättring av Matteappen är att försöka fylla de sex kriterierna vi presenterade 

tidigare särskilt att erbjuda olika former av samarbete mellan eleverna liksom att de kanske ser 

varandras lösningar men helt anonymt så att de får tips av varandra. Ett annat förslag är att 

erbjuda några narrativa former till exempel att motivera till eleverna som svarade fel och visa 

hur det går till rätt svar. Eller det kan vara att ha någon hyperlänk till motiveringar i form av 

YouTube-klipp, bilder, animationer mm. 

 

Vi tycker att det hade varit jättebra om appen hade haft någon slags forum (en databas) där 

eleverna kan ladda upp sina uträkningar och dela de vidare med andra användare. Det hade på 

ganska kort tid fyllts på och blivit en stor bank där elever kan hitta lösningsförslag som andra 

elever har gjort och på så sätt lära sig av varandra. Ett ytterligare förslag på det att man hade 

kunnat betygsätta de av andra uppladdade lösningar så att man lätt kan hitta de som är mest 

populära lösningar bland elever. 

  

Slutligen är Matteappen lik med de traditionella läromedlen så den hjälper inte mycket med 

att höja elevernas inre motivation men för att göra det måste den, med hänsyn till Larssons 

kritiker, förbättras och utvecklas. Vi gav också några förslag för förbättringar som 

förhoppningsvis kan leda till en höjd motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Referenser 
• Bergsten, B. (1979), Vilja lära i skolan, Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

• Bruner, J. S. (1974). På väg mot en undervisningsteori, Lund: Gleerups AB. 

• Davidsson, B. (2007), Fokuserade gruppintervjuer i Dimenäs, J. (red), Lära till lärare, 

(s. 63–69), Stockholm: Liber AB. 

• Digitaliseringskommissionen (2015). Digitaliseringens transformerande kraft – vägval 

för framtiden (SOU 2015:91) Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB. Hämtad 2018-

12-12 från: 

https://www.regeringen.se/4add1a/contentassets/b69dac4f05d44e8d836cdd91a5a7401

b/digitaliseringens-transformerande-kraft--vagval-for-framtiden-sou-201591  

• Dimenäs, J. (2007), Att byta språk – från det verbala till det numeriska i Dimenäs, J. 

(red), Lära till lärare, (s. 82–96), Stockholm: Liber AB. 

• Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå. Stockholm: Natur & Kultur. 

• Jenner H. (2004), Motivation och motivationsarbete i skola och behandling, Forskning 

i fokus nr 19, Stockholm: Liber Distribution. 

• Kihlström, S. (2007), Att observera – vad innebär det? i Dimenäs, J. (red), Lära till 

lärare, (s. 30–40), Stockholm: Liber AB. 

• Phillips, D.C. & Jonas F. Soltis (2017), Perspektiv på lärande, (2. uppl.), Lund: 

Studentlitteratur. 

• Sanderoth, I. (2002). Om lust att lära i skolan: En analys av dokument och klass 8y. 

(Doktorsavhandling, Gothenburg Studies in Educational Sciences 184). Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis. 

• Sjöberg, L. (1997). Studieintresse och studiemotivation: en analys av de grundläggande 

faktorerna, Stockholm: Institutet för individanpassad skola. 

• Skolverket (2018). Förändringar och digital kompetens i styrdokument. Hämtad 18-12-

15 från: https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digital-kompetens 

• Skolverket. (2016b). IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverkets IT-

uppföljning 2015, hämtad 2018-11-30 från: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3667  

• Skolverket. (2013). IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverkets IT-

uppföljning 2012, hämtad 2018-11-30 från: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3005  

• Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011-

Reviderad 2018. Stockholm: Skolverket. Hämtad 2018-12-17 från: 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3975  

• Skolverket (2018), hämtad 2018-11-28 från 

https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digital-kompetens 

• SOU 2000:19. Från dubbla spår till Elevhälsa - i en skola som främjar lust att lära, 

hälsa och utveckling, Stockholm: Utbildningsdepartementet. Statens offentliga 

utredningar. Hämtat 2018-12-20 från: 

https://www.regeringen.se/49b720/contentassets/17af10b2a3aa44f9ac54ab19e0096b1

6/sou-200019-fran-dubbla-spar-till-elevhalsa 

• Stensmo, C. (2008), Andra upplagan, Ledarskap i klassrummet, Lund: Studentlitteratur 

AB. 

• Sundgren, G. (2011), John Dewey- reformpedagog för vår tid? i Forssell, A. (red), 

Boken om pedagogerna, (s. 102–129), Stockholm: Liber AB. 

• Säljö, R. (2011), L. S. Vygotskij -forskare, pedagog och visionär i Forssell, A. (red), 

Boken om pedagogerna, (s. 153–177), Stockholm: Liber AB. 



28 
 

• Wery J., Thomson M.M. (2013), Motivational strategies to enhance effective learning 

in teaching struggling students, Support for Learning, 28(3), s. 103-108. Hämtad 18-

12-24 från: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9604.12027  

• Åkerfeldt, A. och Selander, S. (2016). Söka och värdera digitala läromedel , Hämtad 

2018-12-6 från: https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/0-

digitalisering/Grundskola/201_Leda_och%20_lara_i_tekniktata_klassrum/del_03/Mat

erial/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/D1_GRGY_03A_01_artikel.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Bilaga 1: 
 

OBS! De nedanstående frågorna var bara som en utgångspunkt till diskussionen vi hade. 

Diskussionen var fri och styrdes mest av eleverna. 

 

1- Vad är det bästa med användning Matteappen? 

 

2- Vad är den sämsta med användning Matteappen? 

 

3- Föredrar ni att jobba med Matteappen eller med matteboken? Varför då! 

 

 

Bilaga 2: 

1. Hur länge har du använt Matteappen?  

1-3 månader  

3-12 månader  

Längre än 12 månader  

Jag har aldrig använt Matteappen  

2. Vilket av följande alternativ ser du som den största fördelen med att använda 

Matteappen?  

Man får se det rätta svaret direkt.  

Man behöver inte räcka upp handen.  

Det känns alltid roligare att jobba med iPad än papper och penna.  

Den finns alltid tillgänglig på iPaden, så man behöver inte ta med sig annat material.  

3. Vilket av följande alternativ ser du som den största fördelen med att använda papper 

och penna?  

Det är enklare att skriva ner på papper jämfört med skärmen.  

Det blir lättare att rita/modellera uppgifter.  

Jag tycker att det fäster sig bättre i huvudet när man skriver ner.  

Jag kan få mer hjälp hemma av mina föräldrar.  

4. När du ska lära dig att lösa uppgifter i matematik, vilket arbetssätt upplever du är det 

mest effektiva?  
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När jag bara använder Matteappen  

När det är blandat lektion med både traditionella- och digitala läromedel.  

När jag jobbar med papper och penna  

Det är inte materialet själv som påverkar hur effektivt jag jobbar.  

5. Vad tycker du om möjligheten att göra provet digitalt  

Ja, det är en bra idé  

Kanske, jag vet inte  

Nej, jag tycker att det är bättre att kunna skriva provet för hand  

6. Tycker du att det finns några svårigheter med att använda Matteappen?  

Ja, ibland kan man inte logga in.  

Ja, ibland förstår jag inte vad man ska göra och det finns ingen instruktion.  

Ibland kan det vara svårt när appen misstolkar det man skriver med fingret.  

Kan vara jobbigt om man glömmer ladda sin iPad.  

Nej, det funkar alltid.  

7. Vilka andra fördelar respektive nackdelar ser du med användandet av Matteappen  

Fördelar  

Nackdelar  

 

 

 

8. Vilket arbetssätt är mest effektiv för dig när du ska öva uppgifter i matte  

Matteappen  

Matteboken  

Blandning  

Annat, i så fall vad?  
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