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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur eleverna arbetar med 

digitala verktyg inom matematiken och hur deras motivation positivt kan påverkas av detta. 

Metoderna som använts under arbetets gång hör till det kvalitativa och innefattar 

klassrumsobservationer, elevintervjuer och lärarintervjuer. Studierna har genomförts i en 

grundskola i Hälsingland. Elevernas motivation påverkas ofta i positiv bemärkelse genom att 

arbeta digitalt. De tycker att det är ett arbetssätt som underlättar mycket och känns rätt i tiden. 

Dock visar resultaten på att många elever upplever stress och frustration kring yttre 

omständigheter som problem med uppkoppling, uppgifter som går på tid. Även lärare känner 

en viss frustration över att det inte alltid finns de förutsättningar som behövs för att använda 

digitala verktyg på bästa sätt i undervisningen.   
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1 INLEDNING 
Som blivande matematiklärare i grundskolan tycker jag att det är mycket viktigt att ha en god 

kunskap om våra hur, vad och varför, vilket också Hattie (2012) menar i sin bok Synligt 

lärande för lärare är viktigt för en väl utformad undervisning. Med hur, vad och varför menar 

jag att vi ska vara väl medvetna om utformningen av vår undervisning och ständigt arbeta 

med tankeprocessen som rör hur, vad och varför vi arbetar med det vi gör. En annan viktig 

grundpelare i utformningen av undervisningen är att vara medveten om hur eleverna uppfattar 

undervisningen och hur den faktiskt påverkar elevernas engagemang och motivation.  

 

I dagens samhälle kan vi inte undgå den exponering som sker av digitala verktyg. Både inom 

skolan och ute i samhället ses de digitala verktygen som något nödvändigt för att kunna 

hantera vardagen. I skolan står vi inför dilemmat hur mycket vi bör och kan använda oss av de 

digitala verktyg som finns tillgängliga och hur användandet påverkar eleverna. Egna 

erfarenheter säger att åsikter är splittrade om huruvida skolan ska undervisa matematik med 

traditionella metoder jämfört med nya, digitala metoder, samt vart balansgången mellan dessa 

skall vara. I läroplanen kan läsaren tyda att eleverna ska få möjlighet att använda digitala 

verktyg som en resurs som ska främja kunskapsutvecklingen (skolverket, 2018). Det står även 

där att eleverna ska kunna koppla den matematik de lär sig i skolan till vardagliga händelser 

och att matematiken är nära kopplad med den digitala utvecklingen. En fråga vi som arbetar 

inom skolan kan ställa oss är om vi tar hänsyn till hur eleverna själva uppfattar 

undervisningen, vilket ändå måste anses som en av de viktigaste grundpelarna i utformningen 

och planeringen av undervisningen. Med anledning av detta vill jag vidare studera hur digitala 

läromedel kan påverka elevernas motivation och engagemang när det kommer till 

undervisning i matematik. Denna studie skall därför försöka ge en tydligare bild av detta 

samtidigt som jag vill undersöka om man kan se några könsmässiga skillnader i elevernas 

intressen av att använda digitala hjälpmedel i matematikundervisningen.  

 

1.1 Bakgrund 

Grundtanken till denna studie skulle kunna delas in i tre olika komponenter som tillsammans 

ska fungera för att göra skolundervisningen i matematik så bra och utvecklande som möjligt. 

 

En av komponenterna handlar om digitala verktyg. I dagens skola blir användningen av 

digitala verktyg allt viktigare. Detta framgår inte minst i den nuvarande läroplanen 

(skolverket, 2011) där det framgår att läraren ska implementera det digitala i den traditionella 

undervisningen på ett sätt som är både individanpassat och fungerande för en hel grupp. I 

läroplanen (skolverket, 2018) kan vi också läsa att elever ska förberedas inför kommande 

arbete och högre studier vilket de delvis gör genom att ha en god kunskap om det digitala. 

Införandet av de digitala verktygen i den vanliga undervisningen kan ses som ganska 

komplext beroende på en mängd olika faktorer. En av de allra viktigaste faktorerna är att 

läraren har tillräckligt med kunskap och intresse för att använda digitala verktyg på ett 

vältänkt och genomförbart sätt. Detta innebär också att läraren ska vara väl insatt i varje 

digitalt program som är tänkt att användas i undervisningen, då olika program passar olika bra 

beroende på vilken typ av undervisning det handlar om (Barreto, Vasconcelos & Orey, 2017). 

Andra faktorer som också spelar in för att undervisningen ska fungera är att skolan har 

tillräckligt med ekonomiska resurser för att förse eleverna med både tillräckligt med datorer 

eller läsplattor men också med tillräckligt bra uppkoppling så att inte undervisningen störs av 

dessa faktorer som varken elever eller lärare kan ansvara över (Skolverket, 2019). På 

skolverkets hemsida (skolverket, 2018) kan dock vi läsa om att skolan gått framåt när det 
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kommer till de sistnämnda faktorerna. Antalet datorer per elever och skola har ökat så att 

nästan varje svensk elev nu har tillgång till en egen dator eller läsplatta. Även lärares attityd 

och inställning till digitala verktyg i undervisningen tycks ha ökat de senaste åren. Däremot 

brister oftast den uppkoppling som finns i skolorna menar denna artikel. Ofta är det svårt att 

få alla dator i en klass på 18-30 elever att hålla sig uppkopplad samtidigt vilket förhindrar en 

god undervisning (Skolverket, 2018). Så detta är något som skolor och kommuner behöver se 

över.  

 

De andra två komponenterna i grundtanken till denna studie är matematikämnet inom 

mellanstadiet och elevers motivation. Matematiken är ett ämne som berörs av delade 

uppfattningar av eleverna vilket har uppmärksammats av egna erfarenheter vid arbete och 

verksamhetsförlagd utbildning. Detta är även något som många lärare talar om under vistelsen 

ute i skolorna. De berättar att många elever verkar tycka att matematik är ett svårt och tråkigt 

ämne. Visst finns det undantag som menar på motsatsen, alltså där elever finner ett stort 

intresse i att studera matematik. Men många verkar ändå tycka att matematik är svårt och 

tråkigt och detta kan bero på olika orsaker. Delvis kan det vara den stora bristen på intresse, 

att de blir påverkade av andra elevers inställningar till ämnet, att de bär med sig inställningar 

hemifrån eller, som Herges m.fl. (2017) skriver i sin artikel, rent av en brist på motivation. 

Författarna menar att många av de problem som finns kring matematikämnet kan kretsa kring 

elevers motivation. Om man på något sätt kan få elever att öka motivationen till att studera 

matematik påverkar detta i sin tur elevernas resultat och inställning till ämnet. Men för att öka 

elevernas motivation krävs det att vi som arbetar inom skolan vet vilka faktorer som kan 

påverka elevers motivation (Herges m.fl. 2017).  

 

De tre grundkomponenterna matematik, digitala verktyg och motivation har lett mig in på den 

frågeställning och det syfte hela denna studie vilar på. Detta resulterar i en frågeställning som 

strävar efter att svara på hur digitala verktyg kan påverka elevers motivation till matematiken. 

Genom att studera tidigare forskning och litteratur har det gett en indikation på att 

motivationen och inställningen till att använda digitala verktyg även till en liten del kan skilja 

sig åt mellan pojkar och flickor, vilket i sin tur leder till ytterligare en frågeställning vilken 

presenteras längre fram i arbetet.  

 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom tidigare forskning och vad den litteratur jag studerat 

säger om elevers motivation till matematik i en digitaliserad lärmiljö. Jag inleder avsnittet 

med att beskriva hur begreppet motivation kan tolkas och användas.    

 

1.2.1 Vad innebär motivation 
Motivation är ett begrepp som kan kopplas till elevernas skolarbete när det kommer till hur de 

engagerar sig och vilka prestationer de gör. Motivation är även ett begrepp som är ganska 

brett i dess betydelse och kan innebära olika saker för olika personer. Därför är detta avsnitt 

avsett för att bena ut hur motivation har definierats av några tidigare forskare. Blomgren 

(2016) skriver i sin avhandling om motivation som en koppling till de mål eleven sätter upp 

för sig själv och strävar efter att uppnå. Det kan vara mål som är kopplade till det sociala, 

kognitiva eller det emotionella. En annan definition av motivation är något som Herges m.fl. 

(2017) delar upp i form av inre och yttre motivation. De beskriver den inre motivationen som 

en motivation hos eleven där eleven sätter själva kunskapen i högsta prioritet. Eleven vill 

kunna för kunnandets skull, för att eleven blir utmanad och finner en inre glädje i att ha 
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kunskap om det aktuella ämnet. En elev med en inre motivation studerar självmant till läxor 

och tester för att det utvecklar den och ger en strävan till att kunna mer. Den yttre 

motivationen är mer kopplad till att eleven känner sig manad att studera det specifika ämnet 

eller samtliga ämnen för att få ut något annat än bara kunskap. Elever med en yttre motivation 

strävar ofta efter att få exempelvis ett bra jobb, en högre utbildning eller i lägre åldrar en 

belöning, föräldrars uppmärksamhet och tillfredsställelse eller för att slippa skäll eller 

besvikelse (Herges, Duffield, Martin & Wageman, 2017). Herges m.fl. (2017) är tydlig i deras 

artikel med att både den yttre och den inre motivationen ger kunskaper som eleven behöver. 

Ingen av dessa motivationstyper behöver vara bättre eller sämre. Men det som har iakttagits är 

dock att elever som studerar med hjälp av en yttre motivation inte alltid befäster kunskapen 

till den grad att kunskapen får ett livslångt fäste hos eleven.   

 

1.2.2 Lärarens inverkan på elever 
Enligt Herges m.fl. (2017) har elevers motivation ett tydligt samband med elevers 

prestationer. Detta medför att den som är lärare behöver ha god kunskap om hur den 

undervisning som läraren erbjuder påverkar elevernas motivation och vad läraren och dennes 

undervisning gör för att bidra till bättre prestationer. Detta är något som Mouza (2008) även 

påpekar i sin artikel där hon skriver att om en lärare är väl förberedd i undervisningen med 

datorer kan sådan undervisning engagera eleverna till den grad att de presterar bättre. En 

viktig sak som Herges m.fl. (2017) tar upp är att läraren behöver ge tydliga instruktioner vid 

uppstart av lektionerna. Detta för att eleverna ska känna att de vet vad som ska göras och hur 

de ska göra det, de vet ungefär hur lång tid de har på sig att utföra det som förväntas, och även 

vilken förväntning läraren har på eleverna. Även Blomgren (2016) skriver om vikten av att 

kunna presentera varför en uppgift är viktigt att göra inför eleverna så att de förstår syftet med 

skolarbetet och kan sätta det i relation med vardagslivet vilket även Skolverket (2018) har 

som mål i den nuvarande läroplanen. Blomgren (2016) hävdar i sin artikel att elevers 

prestationer och motivation även är påverkat av elevernas egen självbild. Han menar att sättet 

de ser på sig själva, vilka intressen de har, hur de känner att de har kontroll över det de gör 

och den bedömning och återkoppling de får kan vara avgörande för den prestation och 

motivation eleven i fråga har. I samband med detta ökar lärarens betydelse då läraren har en 

avgörande roll i att påverka många av dessa tidigare nämnda punkter. Herges m.fl. (2017) 

antyder även att om läraren visar för eleverna att den har en förståelse för att alla elever är 

olika och ligger på olika nivåer inom matematiken och även förstår matematik olika så 

påverkar det elevernas motivation och får dem att känna sig tryggare i deras tillvaro.  

 

1.2.3 Familj och vänners stöd 
Barreto et. al (2017) skriver i deras artikel att familj och vänner kan visa stöd genom att själva 

sätta sig in i det eleven gör för tillfället för att öka dennes motivation och för att ge den en 

möjlighet att diskutera och resonera kring den specifika uppgiften. Detta gäller även läraren. 

Genom att få ett sådant stöd menar Barreto et. al (2017) att eleven får en känsla av att andra 

människor är intresserad och bryr sig om det eleven gör och att det eleven gör är viktigt och 

betydelsefullt. Genom att, som en person med nära anknytning till eleven, vara insatt i arbetet 

som eleven för tillfället arbetar med kan man få insyn i vilka problem det innebär med att 

använda sig av exempelvis ett digitalt spel eller en digital lärplattform. Med hjälp av detta kan 

en större förståelse för att eleven kan ha svårigheter skapas och man kan gå in och hjälpa 

eleven på ett helt annat sätt än om man inte alls har kunskap om vad eleven gör (Barreto. m.fl. 

2017). Även Herges m.fl. (2017) hävdar att en tät kontakt mellan lärare, elev och föräldrar 

påverkar både elevens motivation och dennes engagemang i skolarbetet. 
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1.2.4 Digitala verktyg i undervisningen 

I en avhandling skriven av Fleischer (2013) beskrivs en del fördelar och nackdelar med 

användandet och införandet av digitala verktyg i undervisningen. Inledningsvis presenterar 

Fleischer (2013) det positiva med digitala verktyg som han beskriver som “nya möjligheter”.  

Med nya möjligheter menas att vi inom skolan kan nå mer kunskap än förut, även att vi kan få 

ett underlättat arbete med bland annat dokumentation om de digitala verktygen används på 

rätt sätt. Fleischer (2013) fortsätter sedan med att presentera det negativa vilket han 

understryker har mycket att göra med den höga hastighet som både skola och samhället 

digitaliseras i. Han menar att i denna takt kan vi drabbas av något som kan likna en växtvärk 

som också kan medföra att vi har svårt att se helheten i införandet av digitala verktyg och att 

det innebär att vi ställs inför en hel del utmaningar. Dessa utmaningar kan komma i former 

som ekonomiska resurser, kunskap hos lärarna, uppkopplingar med mer. Samtidigt som 

arbetet med införandet kan tyckas vara stort och komplext är detta något som vi inte kan 

motverka eftersom skolan ska förbereda elever för det kommande arbetslivet och det samhälle 

som finns utanför skolan (Skolverket, 2018). Fleischer (2013) beskriver det som att skolan ska 

fungera som en spegel av samhället. Samhället drivs trots allt på snabbare framåt med hjälp 

av de möjligheter digitala verktyg erbjuder. Detta tar även Mouza (2008) upp i sin artikel där 

hon menar att några av de mål eleverna ska uppnå i dagens skola är nära sammanknutna med 

de digitala verktygen. Några av dessa mål är att eleverna ska ha förmåga att sprida 

information, öka den kommunikativa förmågan och även ha förmåga att klara av 

problemlösningar. Mouza (2008) menar att om eleverna ska ha möjlighet att klara av dessa 

förmågor på bästa sätt måste de ha tillgång till verktyg som är avsedd att hantera de 

förmågorna, vilket hon anser är just digitala verktyg.  

 

Något som skett och sker med hjälp av digitaliseringen är att de begränsningar som tidigare 

fanns i form av tid och rum har förändrats. Detta innebär att eleverna kan få kunskap och 

undervisning från andra ställen än i realtid i klassrummet. Med hjälp av detta kan elever som 

är långtidssjuka eller av andra skäl inte kan befinna sig i klassrummets närvaro då 

undervisningen pågår ta till sig undervisningen ändå. En annan företeelse är att eleven har 

möjlighet till en individualisering i sin undervisning där den kan anpassa 

kunskapsinhämtningen efter sin egen takt, sitt intresse och förmåga. Denna individualisering 

menar Fleischer (2013) innebär att eleverna både får ökade möjligheter men också blir mer 

fjärmade från varandra vilket påverkar det sociala samspelet i klassrummet. 

Individualiseringen innebär då en förändring i undervisningen för både lärare och elever 

menar Fleischer (2013), eftersom eleven genom digitala verktyg kan finna mycket av 

kunskapen på egen hand. Detta medför att läraren behöver ge annan kunskap till eleven så att 

den har rätt förutsättning att finna kunskap som den behöver och som det går att lita på. Till 

skillnad mot Fleischer (2013) skriver Barreto m.fl. (2017) om att eleverna kan utveckla ett 

socialt nätverk genom de digitala verktygen, framförallt om det är spel där eleverna kan 

utmana varandra eller på något sätt ha kontakt med varandra genom spelet. Barreto m.fl. 

(2017) menar att elever kan umgås genom spelet, de kan lära varandra att spela, utveckla en 

vänskap och även i vissa fall få känna ledarskap, vilket författarna uttrycker som positivt. 

Barreto m.fl. (2017) anser att användning av digitala verktyg, främst sådana där eleverna kan 

spela spel, generellt påverkar elevernas motivation till det matematiska ämnet och även den 

matematiska inlärningen.     
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1.2.5 Att synliggöra kunskapsinhämtning genom digitala verktyg 
Brevik & Davies (2016) har skrivit en artikel om att synliggöra elevers kunskapsinhämtning, 

eller med andra ord inlärning, med hjälp av digitala verktyg. De har i sin studie observerat 

fyra olika digitala verktyg och dess användning av elever och lärare. Efter observationerna har 

de intervjuat elever och samtalat med en mängd olika lärare. Artikeln som Brevik och Davies 

(2016) har skrivit har en utgångspunkt i det sociokulturella synsättet. Författarna menar att 

ingen elev fungerar som en passiv kunskapsmottagare, utan börjar på en gång att engagera sig 

i sin uppgift samt att relatera och koppla samman det eleven gör med tidigare erfarenheter 

både inom skolmiljön men även med sådant som de har varit med om utanför skolan. Genom 

Brevik & Davies (2016) studie har det visat sig att det är ganska komplext att kunna se vad 

elever lär sig genom att använda sig av digitala verktyg. Detta är något som också tas upp i 

den artikel Blomgren (2016) har skrivit. Blomgren påstår där att det inte finns några 

omfattande resultat som kan visa på vilka effekter användandet av digitala verktyg har på 

elevers motivation och lärande. Brevik & Davies (2016) skriver att det är svårt att se vad 

eleverna har lärt sig medan de använder de digitala verktygen, de menar däremot att elevernas 

kunskap kan visa sig i efterföljande diskussioner och intervjuer. Författarna menar också att 

samtalet om vad eleverna lärt sig efter deras arbete mycket väl kan vara en del av 

kunskapsprocessen. Genom att göra detta får eleverna träna metakognition, det vill säga hur 

eleverna tänker om sitt eget tänkande (William & Leahy, 2015), vilket kan vara väldigt nyttigt 

för dem (Brevik & Davies, 2016).  

 

Enligt en studie som gjorts av Arroyo m.fl. (2013) kan man se en viss skillnad i användandet 

av digitala verktyg bland flickor och pojkar. Bland högstadieelever visade det sig att flickor 

känner mycket frustration och ångest samt sämre självförtroende ä vad pojkar i denna ålder 

gör. När författarna studerade mellanstadieelever syntes dock ingen könsrelaterad skillnad i 

användandet av digitala verktyg. Arroyo m.fl. (2013) menar ändå att användandet av digitala 

verktyg har fungerat för att höja elevernas motivation.  

 

1:2:6 Ett exempel på en väl utformad digital lärplattform 

I en studie gjord av Barreto m.fl. (2017) har det visat sig ha stor framgång både vad gäller 

elevers kunskaper inom matematik samt deras motivation och inställning till studerandet när 

införandet av en digital lärplattform vid namn Khan Academy gjordes. Khan Academy är en 

digital lärplattform som är gratis online och används i flera länder runt om i världen men 

främst i USA. Khan Academy erbjuder filmad undervisning, praktiska övningar och skriven 

fakta till de olika ämnena. Khan Academy erbjuder undervisning i alla ämnen men matematik 

är det ämne som har störst bredd i denna lärplattform. För att elevernas arbete med 

lärplattformen ska fungera smidigt bör de börja med att se informationsfilmen till det 

ämnesområde de ska arbeta med. Filmerna är ganska korta och innehåller den primära 

informationen eleverna behöver ha för att kunna arbeta vidare med uppgifterna som följer. 

Till uppgifterna och de olika ämnesområdena finns även skriftliga fakta som eleverna kan ta 

hjälp av under tiden. När eleverna har färdigställt uppgifterna får de direkt återkoppling av 

lärplattformen. Detta gör att de antingen kan fortsätta med en mer avancerad nivå eller gå 

tillbaka och göra uppgifter på samma nivå igen, samtidigt som de kan få digital hjälp med att 

se vart i processen de begått misstag. Eleverna kan självklart också ta hjälp av läraren eller en 

klasskompis för att komma vidare.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Digitala verktyg blir alltmer vanliga i både det vardagliga livet och i skolan. Syftet med detta arbete är 

att undersöka hur eleverna kan påverkas av att använda sig av digitala verktyg i 

matematikundervisningen.  
 

 Hur påverkar digitala verktyg elevers motivation till att studera matematik, med fokus 

på elever i grundskolan? 

 Vilken kunskapsmässig nytta inom matematikämnet kan elever få genom digitala 

verktyg? 

 Kan vi se någon könsrelaterad skillnad i motivationen hos elever vid användandet av 

digitala verktyg? 

 

1:4 Genomgång av digitala verktyg 

Här kommer en kortare sammanfattning av de tre digitala verktyg som visat sig vara de 

vanligaste och mest använda i skolan där de empiriska undersökningarna till detta arbete har 

genomförts. 

 

Bingel  

Genom observationer, elevintervjuer och lärarintervjuer har det framkommit att Bingel är ett 

av de digitala verktyg som används mest frekvent inom matematikämnet på den skolan där de 

empiriska studierna är utförda. Bingel är namnet på en lärplattform som visats användas även 

inom andra ämnen som svenska och engelska vilket medför att eleverna kan känna sig trygga 

i användandet eftersom de fått en stor erfarenhet av det även från andra ämnen. 

  

På Sanomas hemsida, vilken även är det företag som skapat Bingel, kan man läsa att bingel är 

en digital lärplattform som är avsedd att “motivera och engagera” eleverna (Sanoma 

utbildning, 2019). Sanoma utbildning är grundaren till denna digitala lärplattform och det 

finns även “icke digitala” läromedel som är kopplade till denna lärplattform. För att kunna 

använda bingel måste ett konto vara kopplat till en skola. När man har ett sådant konto kan 

man använda bingel vart som helst med hjälp av en digital enhet och internet. Bingel är 

utformat för elever från förskoleklass upp till årskurs sex och finns i ämnena matematik, 

svenska, engelska, No och geografi. De basläromedel som är kopplade till bingel och 

respektive ämne följer samma progression som bingel vilket gör systemet relativt lätt att 

adaptera i den pågående undervisningen. Övningarna är lätta att individanpassa och elever kan 

använda övningar från andra årskurser för att individanpassningen ska vara så utvecklande 

som möjligt. Läraren har full insyn i varje elevs användande av bingel och kan skicka ut 

individanpassade övningar eller övningar till helklass samt ge feedback både individuellt och i 

grupp. Eftersom bingel fungerar där dator och internetuppkoppling finns kan det även fungera 

som ett alternativ till vanliga läxor vilket enligt Sanomas hemsida har visat sig vara uppskattat 

av eleverna. Något annat som är tänkt att det ska fungera för att höja elevernas motivation är 

det poängsystem som bingel använder sig av. Ju mer eleven tränar och gör övningar desto fler 

poäng får den. Vilket i sin tur leder till att eleven kan uppgradera sina avatarer (personliga 

figurer) med nya tillbehör, frisyrer eller kläder alternativt spela ett kortare spel (Sanoma 

utbildning, 2019). 
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Smartboard 

Vid sidan av bingel var smartboarden ett annat digitalt verktyg som används frekvent i dessa 

elevers undervisning. Med smartboarden menas den interaktiva tavla som finns längst fram i 

klassrummet. Smartboarden kan användas som en vanlig White board där det som skrivs 

sedan kan sparas i dokument för framtida syften. Smartboarden kan även användas för att visa 

filmer, besöka internet, lyssna på olika klipp och mycket mer.  

 

Kahoot 

Ett annat digitalt verktyg som används i dessa klasser är Kahoot (Kahoot, 2019). Kahoot är ett 

spel som är avsett för att engagera elever och underlätta undervisningen för lärare. Kahoot är 

gratis och kan laddas ner på alla mobila enheter vilket gör det möjligt att använda Kahoot 

även för hemläxor. Kahoot fungerar som en slags frågesport där läraren antingen själv 

utformar frågorna alternativt väljer en befintlig frågesport. På Kahoots hemsida finns det en 

uppsjö av olika frågesporter för alla ämnen och ändamål. Kahoot används över hela världen 

och inte enbart på skolor utan även i företag, på event och fester och liknande (Kahoot, 2019).  

 

 

2 METOD 
I detta avsnitt kommer metodvalet att beskrivas samt varför dessa metoder valts ut för att ge 

material till denna studie. Kapitlet börjar med urvalet för att sedan gå vidare med 

observationer, intervjuer, etiska ställningstaganden och avslutas med bearbetning och analys. 

2.1 Urval 

Urvalet som gjorts till denna studie har inneburit att välja åldersgrupp på elever som skulle 

intervjuas, undersöka vilka digitala läromedel som används i matematikundervisningen samt 

vilka lärare som skulle kunna bidra med rätt information i de intervjuer som utförts. 

Avgränsningen var nödvändig för att studien hade ett begränsat omfång när det kommer till 

dess tidsspektrum. Denna studie har genomförts i en skola i Hälsingland. Två årskurs fyror 

har deltagit med sammanlagt 28 elever.  

 

Inför elevintervjuerna skickades en blankett ut till 37 elever i årskurs fyra. De elever som inte 

lämnade tillbaka blanketten med underskrift valdes av detta skäl bort. 28 elever lämnade in 

blanketten med underskrift varav 18 av dessa intervjuades. De som inte intervjuades av de 

som lämnat in blankett var på något sätt frånvarande vid de tillfällen då intervjuerna 

genomfördes.  

 

De elever som inte lämnade in blanketten med underskrift av målsman valdes att inte 

observeras vid observationstillfällena.  

 

Till lärarintervjuerna frågades fyra lärare med olika erfarenhet ut. Två av lärarna är klasslärare 

och har en erfarenhet på ca 10-15 år, den tredje är en speciallärare inom matematiken som 

besitter en erfarenhet på över trettio år och den sista läraren är nyutbildad men använder 

frekvent digitala verktyg i sin undervisning. Samtliga lärare undervisar i matematik. Denna 

spridning av erfarenhet och kunskap ansågs av forskaren kunna utgöra en bred syn på hur 

lärarna uppfattar elevernas motivation och inställning till att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen.  
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

De datainsamlingsmetoder som valts för detta arbete är klassrumsobservationer och 

kvalitativa intervjuer med öppna frågor. En blandning av metoder har valts att göra för att få 

ut så mycket som möjligt av denna studie då det enligt Johansson och Svedner (2010) visat 

sig att om studenter enbart väljer en metod blir de ofta missnöjda med resultatet av arbetet 

samt att de inte finner någon eller tillräckligt med yrkesrelevans i det arbete som utförts. 

 

Syftet med hela studien är att undersöka elevers motivation kopplat till digitala verktyg. För 

att på bästa sätt kunna undersöka detta har intervjuer kompletterats med observationer. Detta 

för att först och främst få höra hur elever själva uppfattar och beskriver sig motiverade till 

digitala verktyg men även få se deras handlingar medan de rent praktiskt använder digitala 

verktyg. För att ge ett djupare svar och ytterligare uppfattningar kring elevers arbete med 

digitala verktyg har även några lärarintervjuer genomförts. För att som forskare veta vilka 

frågor som kan ställas samt vad som med fördel ska observeras krävs en god kunskap om 

tidigare forskning vilket har getts av litteraturstudier som anges i bakgrundsavsnittet i arbetet.  

 

2.3 Procedur 

2:3:1 Pilotintervjuer med elever 

I många av lärarutbildningens examensarbeten används något som kallas för kvalitativa 

intervjuer. Dessa intervjuer ger en tämligen djupgående information om det som frågas om, 

om frågorna ställs på rätt sätt. En del av genomförandet vid intervjuer som kan vara 

problematisk, vilket Johansson och Svedner (2010) menar, är att inte ställa frågor som leder 

till det svar den som intervjuar gärna vill ha. Ofta kan frågorna formuleras på ett sådant sätt 

som leder den som blir intervjuad in på ett svar som eftersöks istället för att den intervjuade 

svarar med egna ord och utan att på något sätt bli ledd till ett förväntat svar. Detta är något 

som är speciellt vanligt bland intervjuare som inte har en stor erfarenhet av att leda intervjuer 

enligt Johansson och Svedner (2010). För att undvika att hamna i en sådan situation som 

Johansson och Svedner (2010) beskrivit utfördes fem pilotintervjuer som grund till denna 

studie. Inledningsvis intervjuades fyra elever från årskurs fyra tillsammans i en grupp för att 

kunna jämföra de svar eleverna gör i grupp jämfört med hur de svarar om de intervjuas 

enskilt. Pilotintervjuerna innehöll de frågor som var tänkt att ställas under de följande 

intervjuerna och noggranna anteckningar genomfördes för att sedan kunna utvärdera om något 

behövdes ändras på till de följande elevintervjuerna. Eleverna som deltog i pilotintervjuerna 

är bland de 28 elever som lämnat in blanketten med godkännande från deras målsmän. 

Eleverna som deltog i pilotintervjuerna valdes slumpmässigt ut. Efter gruppintervjun 

genomfördes ytterligare fyra elevintervjuer där eleverna intervjuades enskilt.  

 

De resultat som kom fram genom pilotintervjuerna gjorde att några frågor omformulerades för 

att tydligare kunna koppla svaren som gavs av eleverna till de forskningsfrågor som ställs i 

detta arbete. Efter avslutade intervjuer frågades även de deltagande eleverna hur de uppfattade 

frågorna. Sex av de sammanlagt åtta eleverna svarade att de ansåg att frågorna var lätta att 

svara på varav två av eleverna beskrev att det var ganska svårt att svara på dessa frågor. Dock 

beskrev dessa två elever att det mer var ett förtydligande kring begrepp som digitala verktyg, 

nackdelar och fördelar som behövdes. Ett val gjordes också av forskaren att fortsättningsvis 

intervjua eleverna enskilt istället för i grupp då svaren från pilotintervjun visat sig vara mer 

övertäckande och något djupare vid de enskilda intervjuerna än vid gruppintervjuerna.  
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2:3:2 Elevintervjuer 

Genomförandet av elevintervjuerna gjordes i grupprum som låg i nära anslutning till 

elevernas ordinarie klassrum. Varje intervju tog i genomsnitt cirka 4 minuter. Eleverna var 

informerade i förväg om att dessa intervjuer inte skulle ta mer än cirka 10 minuter vardera. 

Eleverna ombads komma in en och en i detta grupprum varefter intervjuaren informerade om 

hur intervjun skulle gå till och att eleven när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun. 

Innan intervjun hade ett informationsbrev skickats ut till eleverna och deras vårdnadshavare 

där även ett intyg för godkännande av deltagande följde med (se bilaga 1). 

 

Valet av intervjumetod är av den kvalitativa sorten och nämns enligt Bryman (2011) som 

semistrukturerad intervju. Denna metod har valts för att kunna tolka vad eleverna uttrycker i 

ord och värdera deras svar för att koppla dem till de ursprungliga frågeställningarna. Vid en 

semistrukturerad intervju är frågorna förutbestämda och en intervjuguide finns att följa men 

forskaren eller den som gör intervjun har möjlighet att ställa frågorna i den ordning och på det 

sätt som passar det unika intervjutillfället eftersom följden på frågorna och hur de ställs inte 

har en avgörande roll för intervjun (Bryman, 2011). Frågorna är dock formulerade på ett 

öppet sätt för att respondenten ska ge personliga svar. Denna typ av intervjumetod har sina 

fördelar eftersom den är flexibel och lätt att anpassa till varje situation, den ger respondenten 

möjlighet att ge personliga och relevanta svar som ger en tydlig och rättvis bild av hur 

verkligheten ser ut och uppfattas av respondenten. Något som däremot är en nackdel med 

denna metod är att det krävs en del hel del arbete med intervjuerna både i form av transport 

till och från stället där intervjun hålls men även efteråt i form av transkribering och tolkning 

beroende på hur respektive deltagare svarat. Även de etiska aspekterna är viktiga att ta 

ställning till vid dessa typer av intervjuer för att inte inkräkta på elevernas integritet samt att 

visa dem respekt och hänsyn detta tas upp mer ingående under avsnittet 2:3.  

 

Inför elevintervjuerna har en intervjuguide utformats (se bilaga 2). Denna intervjuguide 

innehåller frågor som är designade för att ge en bild av hur elever uppfattar digitala verktyg 

och vilken kunskap de har om dessa. Intervjuguiden innehåller även frågor som ger en 

indikation i hur själva undervisningen är upplagd med hjälp av digitala verktyg. Som 

avslutande fråga i denna intervjuguide finns möjlighet för eleverna att tillägga något valfritt 

om digitala verktyg eller om undervisningen i sig för att ge eleverna en chans att beskriva 

eller ge intervjuaren en syn på undervisningen eller deras uppfattning med egna ord.  

 

2:3:3 Lärarintervjuer 

Lärarintervjuerna gjordes likt elevintervjuerna på den skolan där de empiriska studierna har 

utförts. Första mötet med de utvalda lärarna skedde i grupp då de hade haft en gemensam 

konferens innan författaren till denna studie mötte dem. Förfrågan om delaktighet i intervjuer 

till denna studie skedde alltså inte enskilt vilket kan ha varit avgörande för hur respektive 

lärare tog ställning till att de föredrar att inte bli inspelade utan att de hellre tar tid på sig så att 

den som intervjuar hinner skriva ner sina svar. Fyra lärare fick förfrågan och de godkände 

medverkan med förbehåll att få frågorna på mail innan intervjuerna skulle ske för att på bästa 

sätt kunna förbereda sig och tänka igenom svaren.  

 

Lärarintervjuerna hade samma upplägg som i elevintervjuerna. De är utav den kvalitativa 

sorten och har en semistrukturerad uppläggning med öppna frågor för att få lärarnas egna ord 

och syn på undervisningen och elevernas inställning till digitala verktyg i 
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matematikundervisningen. Även här har en intervjuguide utformats i förväg (se bilaga 3) och 

en pilotstudie har gjorts där frågorna har ställts till en lärare som sedan fått utvärdera 

upplägget och innehållet i frågorna. Det som skiljde lärarintervjuerna från elevintervjuerna 

var att ingen inspelning gjordes vid lärarintervjuerna med önskan från lärarna.  

 

2:3:4 Klassrumsobservationer 

I kombination med elev- och lärarintervjuer har författaren valt att göra observationer. Detta 

för att kunna se hur eleverna rent praktiskt arbetar vid mattelektioner där digitala verktyg 

används samt försöka se och tolka vilka beteenden som uppkommer vid dessa 

lektionstillfällen och hur dessa beteenden kan kopplas till elevernas motivation. Bryman 

(2011) menar att observation är en vanlig metod att använda vid studerandet av lärare och 

elever i klassrummet. Det finns dock en mängd olika observationsmetoder enligt Bryman 

(2011). Till detta arbete har en ostrukturerad observationsstudie valt att användas för att 

kunna anpassa det som iaktas till det unika tillfället för att i största möjliga mån uppfatta de 

händelser som kan kopplas till det syfte denna studie har att undersöka. Enligt Johansson och 

Svedner (2010) kallas denna typ av observation för “critical incidents” eller på svenska 

kritiska händelser, de menar med detta en observation som studerar viktiga händelser som har 

koppling till det arbete man just skriver om. Genom denna typ av observationer delas inte 

händelserna in i kategorier utan det som observeras utförs med en helhetssyn. Genom denna 

typ av observation följer man inte heller en förutbestämd turordning utan det är händelserna i 

sig som avgör vad som observeras (Johansson och Svedner, 2010). För att underlätta 

anteckningarna av observationen då valet av att avstå från att filma observationerna gjordes av 

flera olika skäl, använde forskaren en mall hämtad från Johansson och Svedner (2010, s.52). 

Denna mall beskrev först händelsen sedan elevagerande och läraragerande.  

 

2.4 Etiska ställningstaganden 

Vid vetenskapliga studier är en oerhört viktig aspekt de etiska ställningstaganden som ska 

göras. Det är viktigt att de människor som deltar i studien känner sig respekterade och att de 

behåller sin integritet (Johansson och Svedner, 2010). Vetenskapsrådet (2017) menar att det är 

forskarens eget ansvar att de som deltar i studiens identitet inte kommer att röjas och att barn 

under 15 år behöver ha ett påskrivet dokument av båda vårdnadshavarna för samtycke om 

elevens deltagande, vilket också är fallet för denna studie.  

 

För att varje elev skulle känna sig trygg i deltagandet av denna studie delades ett dokument ut 

till elevernas vårdnadshavare, där fick de ge ett godkännande om deras barn får delta med 

anonymitet i denna studie. Dokumentet understryker att elevernas svar behandlas 

konfidentiellt och att eleverna får kännedom om varför denna studie genomförs. Detta 

dokument gav även en kort beskrivning av arbetets syfte samt en kort personlig information 

om forskaren. Dokumentet delades ut och hämtades in i ett spann på 10 dagar för att eleverna 

skulle få tid på sig att få underskrift av bägge vårdnadshavarna, om deras vårdnadshavare inte 

bodde tillsammans.  

 

2:5 Bearbetning och analys 

När elevintervjuer, lärarintervjuer och observationer var klara återstod bearbetning och 

analyser av det inhämtade materialet. Alla intervjuer transkriberades vilket menas med att de 

lyssnas av från inspelningarna och skrivs ned i ett dokument för att på ett strukturerat sätt 
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sedan kunna analyseras. I det transkriberade materialet skrivs även yttre omständigheter ned 

så som om något inträffat under intervju- eller observationstillfället eller om eleven uttrycker 

något speciellt kroppsspråk eller dylikt. De svar som framkommit ur både elevintervjuerna 

och lärarintervjuerna delades, efter transkriberingen, in i teman för att kunna komprimera 

innehållet och sammanfatta det viktigaste till resultatdelen. Även observationsanteckningarna 

delades in i olika teman för att underlätta presentationen och analysen av dessa.  

 

 

3 RESULTAT 
I detta kapitel kommer jag att presentera de resultat jag fått genom klassrumsobservationer, 

elevintervjuer och lärarintervjuer. Resultaten presenteras utifrån de frågeställningar som 

ställts i inledningen av uppsatsen för att ge ett överskådligt och lättläst innehåll. Den första, 

och även största, frågeställningen är uppdelad i två underrubriker, positiva intryck och 

negativa intryck, detta för att underlätta läsningen av resultatet. Elevintervjuerna och en del 

observationsanteckningar har beteckningen flicka eller pojke för att läsaren ska kunna dra en 

slutsats om huruvida det finns någon könsrelaterad skillnad i användandet. Frågeställningarna 

som presenteras i underrubriker besvaras i form av beskrivande resonemang med utdrag ur 

observationer blandat med citat från intervjuerna för att du som läsare ska kunna dra egna 

slutsatser av de resultat som framkommit.  

 

3:1 Hur kan digitala verktyg påverka elevernas motivation – Positiva intryck 

En av frågeställningarna till denna studie har varit att söka svar på hur digitala verktyg kan 

påverka elevers motivation i matematikundervisningen. För att få svar på detta har 

klassrumsobservationer gjorts likaså elevintervjuer och lärarintervjuer. Dessa kommer att 

presenteras här nedan.  

 

Klassrumsobservationer 

Den första lektionen som observerades var en lektion där eleverna skulle spela Kahoot. De 

mål denna lektion hade var att använda digitala verktyg, att lyssna på instruktioner samt att 

fokusera på de givna uppgifterna. Dessa mål fanns uppskrivna på tavlan längst fram i 

klassrummet och läraren presenterade dessa under lektionens inledning. Vidare stod tydligt på 

tavlan hur lektionens upplägg var och eleverna skulle inleda med att hämta sina datorer och 

börja att logga in på dem. Under denna lektion visade det inte sig så många faktorer som 

verkade påverka eleverna positivt utan det var mer åt motsatt håll. Men i slutskedet av 

lektionen var det några av eleverna som verkade tycka att det varit roligt med lektionen och 

de verkade nöjda med att få tävla i något: 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

En elev (pojke) tar 

”ledningen” 

Eleven ropar högljutt att 

han är bäst. 

Läraren talar om att detta inte ska ses 

som en tävling. 

Eleven visar här att den är nöjd med sitt resultat och ser det hela som en tävling medan läraren 

påpekar att det inte “ska ses som en tävling”. Även i följande observation sågs Kahoot mer 

som en tävling utav eleverna än som något annat.  
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Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Spelet avslutas och det 

visas en bild med 

resultaten 

Mycket prat och högljutt. Många, 

framförallt killar, ropar ut deras 

åsikter över resultaten. 

Läraren ringer i sin klocka 

för att få klassen att lugna 

sig. 

Här är det många elever som börjar diskutera resultaten och många av dem verkar nöjda med 

dessa. Läraren använder en gammal manuell ringklocka för att få elevernas uppmärksamhet.  

 

I den andra lektionen som observerades där eleverna skulle arbeta med bingel kunde fler 

positiva faktorer synas. Målen för denna lektion var att arbeta enskilt, följa instruktioner och 

vara fokuserad. Instruktionerna var tydligt uppskrivna på tavlan vid inledningen av lektionen 

och eleverna fick börja med att hämta sina datorer. 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Elev (flicka) kommer in och läser 

på tavlan 

Eleven ropar: ”Jaa, vi ska jobba med 

bingel idag” 

Ej iaktaget 

Här ovan observeras att eleven ser positivt på denna typ av uppgift. Det är flera elever som 

utmärker en glädje när de ser vad de ska arbeta med under denna lektion.  

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Lärarassistenten ställer 

sig vid datorskåpet 

Två elever en flicka och en 

pojke springer till 

lärarassistenten för att få sin 

dator 

Läraren ber om att alla elever ska 

följa instruktioner och att detta är 

ett av dagens mål 

Denna händelse visar på en iver som eleverna har att hämta sina datorer vilket skulle kunna 

vara ett tecken på en faktor som ökar elevernas motivation. Läraren påminner här ovan 

eleverna om instruktionerna och vad dagens mål var. Det är inte tillåtet för eleverna att 

springa i klassrummet och de uppmanas vara försiktiga vid hanteringen av digitala verktyg.  

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

En elev räcker upp 

handen för hjälp 

Eleven frågar om en uppgift 

som har med multiplikation att 

göra 

Läraren ber eleven att titta på de 

tabeller och hjälpmedel som finns 

uppsatta på väggen 

På väggen i klassrummet finns det olika hjälpmedel för att klara vissa matematiska uppgifter. 

Detta för att underlätta för både elever och lärare då eleverna själva kan hitta lösningar på 

problemen de stöter på och läraren kan ge mer tid åt problem som inte kan lösas enskilt av 

eleven. Detta visar på att de lektioner som innehåller digitala verktyg inte enbart behöver vara 

digitala utan istället en kombination av olika metoder vilket även den nyutbildade läraren tar 
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upp i intervjun då den säger att: “ de måste få alla tänkbara inlärningsstilar för att befästa 

sina kunskaper”. 

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Läraren ber eleverna att avsluta 

sina uppgifter och försiktigt och 

lugnt gå tillbaka med datorerna. 

Hon förstärker målet med 

lektionen genom att påminna 

eleverna att de ska följa 

lektionerna 

Eleverna går i ordning 

tillbaka med sina datorer. 

De flesta sätter sig på sin 

plats igen precis som de 

blivit tillsagd. 

Läraren berömmer eleverna för 

deras sista handling och tar 

återigen upp vikten av att följa 

instruktioner och regler för att 

dagarna ska bli mer trivsam för 

alla. 

I denna sistnämnda observationsanteckning synliggörs lärarens nöjdhet med elevernas sätt att 

avsluta lektionen samt att i det avslutande skedet på lektionen följa de instruktioner som getts. 

Eleverna verkar lyhörda och läraren visar dem sin uppskattning i form av beröm vilket 

mycket väl kan vara ett tecken på en lyckad lektion där de flesta verkar nöjda.  

 

Elevintervjuer 
Genom elevintervjuerna har en del kommentarer som kan leda till svar på den tidigare 

nämnda frågeställningen getts. Många av eleverna har svarat med en positiv inställning när de 

fått frågan om hur de tycker att det är att använda digitala verktyg. Ett urval av elevsvaren 

löd: 

“Elev (Pojke): Roligt, I love it (skratt)” 

“Elev (Pojke): Beroende av dom.” 

“Elev (Flicka): Det är väl helt okej.” 

“Elev (Pojke): Oftast roligt, ibland kan det vara tråkigt” 

“Elev (Pojke) Det är roligt ibland” 

“Elev (Flicka): I början var det jättekul men nu har man vant sig och det är en annan sak. 

Det är ju inte tråkigt men inte superkul.” 

“Elev (Flicka): Jaa, jag tycker att det är roligt”  

 

Några elever beskrev de digitala verktygen som något som underlättar arbetet i skolan. Dels 

för att det är roligt att skriva både bokstäver och siffror på ett tangentbord men också för att 

det underlättar för de som ska se vad de skrivit eftersom det enligt en elev (flicka) uttryckte 

följande: “bokstäverna och siffrorna blir lika”. Hon sade också att om man hade för bråttom 

när man skrev så “ser man kanske inte om man skriver med papper och penna men om man 

skriver på datorn så ser allt ändå bra ut” En annan elev (pojke) beskrev det såhär:  

Elev (pojke): Det är bra för att man lär sig ganska enkelt av det också är det roligt för att 

man slipper papper och penna. Så blir det lite mer teknologiskt, framtidligt och inte så tråkigt 

som papper och penna.”  

 

En företeelse som många elever verkar ha gemensamma åsikter om är de poäng, eller som det 

heter i bingel “pinpins”, som de får genom att klara matematiska uppgifter på exempelvis 

bingel. Många elever beskriver det som “roligt” och “motiverande”. En elev beskrev 

anledningen till varför det var motiverande att få poäng så här:  

Intervjuaren:” Okej, då får man alltså inga poäng. Försöker man undvika det då? Vill man 

ha så mycket poäng som möjligt?” 
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Elev (pojke): “Njaaa, man vill mest ha poäng för att köpa saker.” 

Intervjuaren: Vad får man köpa då då? 

Elev: Ny avatarer. Jag köpte en (otydligt mumlande) för två tusen kronor. 

Intervjuaren: För två tusen kronor som du har tjänat in? 

Elev: Ja i spelet. 

En annan elev (Flicka) sa så här: 

Elev: Det är kul och så på bingel får man belöning í form av pinpinns så man kan ändra sin 

gubbe. 

Intervjuaren: Okej, och det tycker du är roligt? 

Elev: Mm 

Intervjuaren: Har du ändrat din gubbe? 

Elev Ja, man men man får inte göra det på skolan. 

Intervjuaren: Okej, men hur gör du då då? Gör du det hemma då eller? 

Elev: Jaa. 

 

Genom detta kan man se att eleverna även kan använda bingel hemifrån. En tredje elev 

(Pojke) uttrycker nöjet med att tjäna poäng så här: 

“Elev: Ja man kan ju så här.. Man får ju inte ändra sin avatar eller alltså man får ju göra det 

någon gång. Av sina uppgifter får man poäng och för dom poängen kan man köpa nytt. Typ 

utrustning, men det är många som gör det men man får inte, eller man får göra det ibland. 

Också men det är många som gör det när man inte får, bara för att det är kul. 

Intervjuaren: Men ni får poäng när ni svarar rätt. Som pengar liksom.? 

Elev: Ja man kan köpa en mustasch och då kostar den tio poäng, och i en poäng så är det så 

där många tal. Olika små uppgifter. 

Intervjuaren: tycker du att det är motiverande att ha poäng? 

Elev: Ja det är det nog. 

Intervjuaren: Ja, skulle det vara tråkigare om det inte var några poäng? 

Elev: Ja man vill ju kunna ändra ändå.” 

Eleven tar upp detta under frågan om det fanns något negativt i att använda bingel i 

matematikundervisningen men lägger fram insamlandet av poäng och möjligheten till att köpa 

tillbehör till avataren som något positivt. 

 

Lärarintervjuer 
De svar som givits när frågan om hur elevernas motivation kan påverkas positivt genom 

digitala verktyg ställts till lärarna under lärarintervjuerna lyder:  

 

Nyutbildade läraren: ”Det upplevs mer tilltalande än de mer traditionella verktygen (böcker, 

papper och penna) då vi lever i ett samhälle då tekniken dominerar elevernas vardag. 

Mängdträning genom att använda en dator istället för att räkna i böckerna är mer lockande 

då man får använda en dator (det blir "roligare"), särskilt när uppgifterna blir presenterade 

mer som spel och eleverna belönas i form av "poäng".”  

 Specialläraren: ”Eleverna lär sig snabbt att hantera datorfunktioner” 

 Klasslärare 1: ”De tycker att det är roligt, vissa gör det för fort och inte tänker efter vad de 

gjorde för fel” 

Klasslärare 2: ”Eleverna uppskattar ofta det digitala och jag anser att det är ett måste att man 

som lärare idag använder det som ett komplement. 

Men jag ser också att många elever tycker att det är roligt med det digitala, särskilt spel som 

exempelvis bingel och kahoot. Detta kan jag tänka mig är för att de känner att undervisningen 

blir helt annat än den vanliga undervisningen vilket gör att de inte tänker på att de ”måste” 

lära sig något utan det egentligen lär sig utan att tänka på det.” 
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  Kommentar: Lärarna beskriver här en mängd saker som har positiv påverkan på elevernas 

motivation. Bland annat att de är snabblärd, att de ser det som positivt med poängsamling, att 

de tycker att det digitala är roligt och att eleverna inte alltid förknippar digital undervisning 

med att de lär sig något utan att lärdomarna kommer “på köpet”. 

 

3:2 Hur kan elevernas motivation påverkas av digitala verktyg – Negativa 

intryck 

För att nyansera det som påverkar elevernas motivation positivt visas här nedan ett resultat av 

det som har visat sig vara negativt. 

 

Klassrumsobservationer 
Här nedan presenteras urvalet som gjorts av de resultat från observationerna som kan ha 

koppling till att elevernas motivation påverkas negativt, varav den första lektionen är den där 

eleverna arbetade med kahoot följt av den lektion där de arbetade med bingel:  

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Introduktion av lektion där eleverna 

ombeds att ta fram sina datorer och 

logga in. Eleverna ska arbeta med att 

svara på matematikfrågor genom 

Kahoot. 

Många elever, främst 

pojkar, skyndar till 

skåpet där de förvarar 

sina datorer. 

Läraren ber eleverna gå 

försiktigt med deras 

datorer i händerna. 

Från observatörens plats skådades inga flickor skynda till skåpet där eleverna hade sina 

datorer vilket låg i anslutning till klassrummet men inte i klassrummet. Efter att eleverna satt 

sig på sina platser med datorerna var det några inloggningsförsök som inte lyckades: 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Elev (flicka) blir 

”utkastad” från nätverket 

ca 15 minuter in på 

lektionen. 

Börjar att prata med sin 

bordsgranne (också 

flicka). 

Ber elev försöka logga in igen. Då detta 

sedan inte fungerar får eleven sätta sig 

med en annan elev (flicka) istället.  

 

När alla elever har kommit in med sina inloggningar eller hittat alternativa lösningar startade 

de upp kahoot. Läraren startar kahoot på smartboarden och har där ett lösenord som alla 

elever behöver för att ha möjlighet att logga in. Den kahoot som spelades under denna lektion 

hade frågor kopplade till det avsnitt som eleverna arbetade med för tillfället vilket var division 

och sambanden mellan division och multiplikation.  

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 
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Läraren ber eleverna 

skriva in sitt namn 

för att se vem som 

svarar vad och vad 

de får för resultat. 

En elev ser sig oroligt 

omkring och ”lägger” 

sig sedan över bänken 

utan att göra det läraren 

ber om. 

Läraren uppmärksammar eleven och går 

fram och pratar med denne. Det visar sig 

att eleven upplever detta moment som 

stressande och läraren ger eleven ett 

alternativ att arbeta med matteboken istället 

vilket eleven accepterar. 

I ovanstående händelse ser läraren att eleven reagerar på något och verkar missnöjd med 

situationen. För att bibehålla ett lugn hos eleven och för att på ett smidigt sätt undvika att 

situationen förvärrades ger läraren eleven ett alternativ att istället arbeta med matteboken 

vilket accepteras av eleven.   

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

En elev (pojke) svarar ”fel” på en 

fråga då han tänkt svarat ett annat 

alternativ. 

Pojken blir arg och suckar och säger 

att han kommer längre från ledning 

Läraren 

ignorerar 

Här ovan syns återigen att elevn ser detta som en tävling vilket läraren försöker att inte lägga 

någon uppmärksamhet på. Läraren har varit tydlig under lektionen  med att det inte är vilken 

som vinner som är det viktiga utan att det är deltagande och att man gör så gott man kan som 

är det viktiga vilket förhoppningsvis även leder till ny kunskap om eleven inte redan besitter 

den.  

Lektionen fortlöper med de frågor som spelet innehåller. Enligt nedanstående observation 

upplever eleven att frågorna är svåra och går för fort. 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Elev (flicka) klagar på att 

frågorna är för svåra 

Eleven suckar och säger att det är både för 

svårt och går för snabbt. 

Läraren 

ignorerar 

 

Nedanstående observation gjordes vid lektionens slutskede. 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Läraren ber eleverna plocka undan 

sina datorer med försiktighet. 

En elev (pojke) 

springer med datorn 

Läraren säger till eleven med 

hög och bestämd röst 

Trots uppmaningar om försiktighet är det vissa elever som inte är försiktiga med hanteringen 

av datorer vilket är viktigt om läraren ska kunna bedriva undervisning med fungerande teknik. 
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Vidare presenteras de händelser som uppmärksammats vid observationen av lektionen där 

eleverna arbetade med bingel vilka kan ha koppling till något som påverkar elevernas 

motivationen på ett negativt sätt.  

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

En elev (flicka) 

kommer inte in i sin 

dator 

Eleven suckar och börjar 

knacka med pennan i bordet 

Läraren ber eleven vänta tills hon 

kan komma och hjälpa till. 

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Två elever till (pojkar) har problem med 

att logga komma in på nätverket 

Eleverna börjar prata 

med varandra 

Läraren går dit för att 

hjälpa 

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Läraren ber lärarassistenten att hämta skolans it- ansvarige Ej iakttaget Ej iakttaget 

De tre ovanstående observationerna beskriver problem med inloggning och uppkoppling 

vilket medför att resursen, alltså den person som finns för extra stöd i klassrummet, behöver 

lämna klassrummet och eleverna för att få rätt hjälp med problemet.  

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Tre elever (två flickor, 

en pojke) börjar prata 

med varandra 

---- Läraren ber dem att följa instruktionerna och 

säger att de får vänta om de behöver hjälp tills 

hon hjälpt de som står på tur färdigt 

Då eleverna får problem med sin teknik hamnar de i diskussioner med varandra, vilket 

påverkar arbetsklimatet i klassrummet då det blir pratigt och kan upplevas stökigt. Detta är en 

följd av vad som kan hända då den digitala tekniken inte fungerar som den ska.  

Resursen och skolans IT-ansvarige kommer in klassrummet efter en stund och ser över de 

datorer som inte fungerar som de ska.   

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 
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IT-ansvarige tar med sig 

två av de tre datorerna 

som krånglade 

En elev (pojke) frågar vad 

de ska göra nu med hög 

röst 

Läraren ber eleverna som blivit utan 

datorer att hämta andra som finns i 

datorskåpet 

Vissa av datorerna som haft problem kunde användas igen efter hjälp av skolans it- ansvarige. 

De resterande datorerna hade allvarligare fel som medförde att de inte kunde användas i den 

pågående undervisningen.  

Nedanstående händelse skedde då läraren gick bakom eleven utan att eleven 

uppmärksammade det. 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Läraren kommer på en 

elev (flicka) som håller 

på med sin avatar 

Eleven säger: Men jag 

skulle bara fixa lite, jag 

räknar faktiskt. 

Läraren säger att om man inte kan 

sköta sig och hålla de regler de satt så 

kan de inte använda bingel. 

Läraren har flera gånger, både under denna lektion och under tidigare lektioner, pratat om att 

det är viktigt att eleverna håller sig till det de ska göra för att undervisning med digital teknik 

och bingel ska fungera. Läraren har påpekat vilka följder som kan komma av att inte hålla sig 

till det som ska göras både för elevens kunskapsinhämtning men även för övriga 

klasskompisar och undervisningen i sin helhet. Med detta menas att om eleverna gör det de 

inte får så lär de inte sig det de ska och läraren kanske bestämmer sig för att ta bort digitala 

verktyg i undervisningen.  

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Elev (flicka) 

utför uppgifter 

som går på tid 

Eleven berättar för läraren att hon blir 

så stressad av att det går på tid så hon 

gör allting fel 

  

Efter svar av läraren säger eleven att 

det är omöjligt att koppla bort att det 

går på tid och att det gör att 

uppgifterna inte är roliga. 

Läraren ber eleven att försöka 

koppla bort att det går på tid. 

Läraren ber eleven att sänka sina 

prestationskrav. 

Eleven i situationen ovan påverkas av att vissa uppgifter går ut på tid. Vilket även andra 

elever visat missnöje över. Läraren försöker här att påverka eleven att fokusera på rätt saker 

medan eleven hävdar att det är svårt att undgå stress på grund av detta.   

 

Elevintervjuer 
Många av de intervjuade eleverna uttryckte ett missnöje i att tekniken inte fungerade som den 

ska. Här fanns både problem med själva uppkopplingen till internet med som en anledning 

men även att datorerna i sig inte fungerade som de borde.  

“Intervjuaren: Kan du komma på några nackdelar med att använda bingel i matte? 
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Elev (pojke): Det hackar väldigt mycket” 

Eleven beskriver här att det hackar väldigt mycket vilket både kan bero på att uppkopplingen 

är dålig eller att datorerna har något annat tekniskt fel. 

“Intervjuaren: Kan du komma på några nackdelar med att använda bingel? 

Elev (flicka): Ja, det är ju alltid en nackdel, men när det är många datorer på så funkar inte 

internet för vissa och de kan då inte göra samma uppgifter som alla andra.” 

Här uttrycker eleven att det uppstår en orättvisa då internet inte fungerar som det är tänkt. 

 Lika som nedanstående citat: 

“Elev (pojke): Ja det är väl typ inloggningarna, när alla inte kommer in så att alla inte hinner 

jobba lika mycket.” 

Genom detta citat uttrycker eleven att det uppstår en orättvisa då alla elever inte har samma 

förutsättningar då tekniken inte fungerar felfritt.  

 

Under intervjuerna och vid observationerna har det uppmärksammats att många elever 

använder tiden som är avsedd för undervisning till att fixa med sina avatarer. Detta är något 

som läraren tagit upp med eleverna så de ska vara medveten om att det inte är tillåtet att göra 

detta under lektionstid.  

“Intervjuaren: Mmm. Du tycker att det är roligt. Kan du komma på något som är negativt 

eller något som krånglar? 

Elev (flicka): Ja, det är oftast wifi, så man kan inte hålla på med datorn ibland och det är 

killar som fixar sina avatarer på skolan och ändrar sin bakgrund. 

Intervjuaren: Okej, är det bara killar som gör det? 

Elev: Ja, eller jag har inte sett några tjejer hålla på. 

Intervjuaren: Okej, men ni alla är medveten om att man inte får göra det på skoltid utan.. 

Elev: Mm…” 

Eleven i intervjun ovan visar ett missnöje över att wi-fin inte fungerar som den ska, samtidigt 

som hon menar att killar, specifikt, ofta använder tiden i skolan till att fixa sina avatarer vilket 

de är medvetna om att de inte får göra under skoltid.  

“Intervjuaren: Kan du komma på några nackdelar med att använda de här digitala verktygen 

i matten i skolan då? 

Elev: Ja man kan ju så här.. Man får ju inte ändra sin avatar eller alltså man får ju göra det 

någon gång. Av sina uppgifter får man poäng och för dom poängen kan man köpa nytt. Typ 

utrustning, men det är många som gör det men man får inte, eller man får göra det ibland. 

Också men det är många som gör det när man inte får, bara för att det är kul. 

Intervjuaren: Men ni får poäng när ni svarar rätt. Som pengar liksom.? 

Elev: Ja man kan köpa en mustasch och då kostar den tio poäng, och i en poäng så är det så 

där många tal. Olika små uppgifter.” 

I denna ovanstående intervju verkade det vara en viss tveksamhet i om det är tillåtet att ändra 

sina avatarer under skoltid. Men vid samtal med läraren under den observerade lektionen 

framgick det att det inte, överhuvudtaget, är tillåtet att göra detta på lektionstid. Vilket 

eleverna skulle vara väl informerade om enligt läraren.  

I: Okej, kan du komma på några nackdelar med att använda bingel i matten? 

E: Eh. Alltså på skolan får man ju inte byta kläder på gubben. Det förstår man ju men jag 

tycker att det är kul så men då får man göra det hemma istället 

Här beskriver eleven en lösning på problemet vilket innebär att eleven använder tiden i skolan 

till det den är avsedd för men att den istället kan använda binge hemma för att fixa sin avatar. 

“Intervjuaren: Okej jag förstår. Kan du komma på några nackdelar med att använda bingel 

på matten? 

Elev (flicka): Ja, man lär sig inte lika mycket som man gör när man har vanlig matte. Och när 

man pratar med varandra. Där är det mest sådant som vi pratat om redan och det kan ju bli 
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svåra tal ändå, som man inte kan direkt och ska repetera. Men man lär sig nytt mer när man 

kan prata med varandra och läraren och kan fråga saker. 

Eleven i den ovan nämnda intervjun uppfattar det som att man inte lär sig lika mycket i 

undervisning med digitala verktyg som man gör då man har vanlig undervisning. Eleven 

beskriver även i denna intervju vikten av att god kommunikation leder till ökad kunskap.  

 

Lärarintervjuer 
De svar som getts när frågan om hur elevernas motivation kan påverkas negativt genom 

digitala verktyg ställts till lärarna under lärarintervjuerna lyder:  

 

Nyutbildade läraren: ”Det ska vara ett tydligt syfte bakom användningen av digitala verktyg. 

Särskilt när man introducerar pedagogiska spel. Det är väldigt bra att använda material som 

motiverar elever, men när fokuset istället läggs på att använda digitala verktyget (och 

spelandet), finns det risk för att man tappar fokus från själva stoffet och lärandet.” 

 Speciallärare: ”Inställningen är oftast positiv men inte alltid. Alla elever tycker inte om 

tävlingsmoment som kahoot. De kan uppleva att det är stressande”.  

Om datorerna inte fungerar är det inte bra!!! Alla skolor borde ha samma förutsättningar, 

annars blir det inte likvärdigt. Digitala verktyg kan inte utesluta konkret material. Det ska gå 

från, konkret-bild-abstrakt” 

Klasslärare 1: ”Reflekterar inte och de får svar för snabbt, de måste få alla tänkbara 

inlärningsstilar för att befästa sina kunskaper” 

Klasslärare 2: ”Som jag nämnt tidigare strular ofta tekniken. Ibland så blir eleverna väldigt 

stressade, vilket vi behöver hitta verktyg för att arbeta med. Ibland är det även så att eleverna 

passar på att göra saker utanför det som tillhör undervisningen, vilket kan vara svårt att 

hinna med att se om man är ensam lärare i ett klassrum med ca 20 elever”. 

 Kommentar: Här ovan ser vi en del saker som i motsats till att ha positiv påverkan på 

elevernas motivation istället upplevs av lärarna påverka elevernas motivation negativt. Detta 

kan enligt dessa lärare vara att tekniken krånglar, att eleverna lägger fokus på annat än det 

som lektionen syftar till, att eleverna blir otålig tack vare de snabba svar de får genom att 

använda digitala verktyg och att eleverna kan bli stressade av att använda det digitala. 

 

3:3 Vad anses de digitala verktygen ge för nytta kunskapsmässigt inom 

matematikämnet hos eleverna? 

I detta avsnitt presenteras resultat som kan tyda någon form av kunskapsmässig nytta hos 

eleverna. Även här börjar presentationen med resultat av de två klassrumsobservationerna 

följt av resultat från de olika intervjuerna. 

 

 

 

Klassrumsobservationer 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Elev (flicka) klagar på att 

frågorna är för svåra 

Eleven suckar och säger att det är både för 

svårt och går för snabbt. 

Läraren 

ignorerar 
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Eleven visar här tecken på att hon tycker att uppgifterna är för svåra och att hon inte hinner 

med på grund av att frågorna går på tid. Läraren har antingen inte uppmärksammat hennes 

klagomål eller låtsas om att den inte hör vad eleven sagt.  

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

En elev (pojke) svarar ”fel” på en 

fråga då han tänkt svarat ett annat 

alternativ. 

Pojken blir arg och suckar och säger 

att han kommer längre från ledning 

Läraren 

ignorerar 

Pojken i situationen ovan menar att han visste vad rätt alternativ var men av någon anledning 

svarade han ändå fel. Här syns ingen respons alls från läraren vilket kan vara en medveten 

eller omedveten handling från lärarens sida.  

 

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

En elev räcker upp 

handen för hjälp 

Eleven frågar om en uppgift 

som har med multiplikation att 

göra 

Läraren ber eleven att titta på de 

tabeller och hjälpmedel som finns 

uppsatta på väggen 

I denna ovanstående händelse som skedde under lektionen med bingel ber eleven om hjälp 

och läraren ber i sin tur eleven att hitta svaret själv med hjälp av det material som finns på 

klassrumsväggarna. På detta sätt underlättas situationen i samband med att eleven kan söka 

svaret själv och läraren får mer tid till andra problem som behöver en annan lösning.  

Händelse: Elevagerande: Läraragerande: 

Elev (flicka) 

utför uppgifter 

som går på tid 

Eleven berättar för läraren att hon blir 

så stressad av att det går på tid så hon 

gör allting fel 

  

Efter svar av läraren säger eleven att 

det är omöjligt att koppla bort att det 

går på tid och att det gör att 

uppgifterna inte är roliga. 

Läraren ber eleven att försöka 

koppla bort att det går på tid. 

Läraren ber eleven att sänka sina 

prestationskrav. 

I den senaste observationsanteckningen visar eleven att hon blir väldigt stressad över att vissa 

uppgifter går på tid. Så stressad att hon inte kan fokusera på själva stoffet utan låser sig vid 

tidtagningen. Detta innebär att fokus ligger fel och kunskapsinhämtningen hos henne blir 

påverkat.  

 

Elevintervjuer 
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“Intervjuaren: Men tycker du att du lär dig något då? Till exempel vid bingel nu då. Tycker 

du att du lär dig något nytt? Eller repeterar ni det ni redan lärt er? 

Elev: Alltså mest repeterar vi ju men man lär sig under genomgången så repeterar vi det. 

Intervjuaren: Mm. Brukar ni ha en genomgång först med läraren? Och sen får ni göra det 

på bingel sen? 

Elev: Ja, fast också är det matteboken och sen när det är extrauppgift då blir det bingel. 

Intervjuaren: Okej, känner du att det blir som en belöning då? 

Elev: Jag vet inte, alltså eller ja, ja det blir det väl. Eller jaa det tror jag.” 

I ovanstående svar från eleven visas det att läraren brukar ha en genomgång först, sedan 

använder de ofta matteböcker och sist Bingel för repetition. Vilket medför att Bingel kan ses 

som en belöning i sig. Det är dock svårt att tyda genom denna elevintervju hur eleven lär sig 

något.  

“Elev (pojke): Ja eller ja, nu sitter jag själv 

Intervjuaren; Ja, vid eget bord. Kan du få hjälp genom spelet på något vis? Vet du? 

Elev: Näe, för om man gör fel så är det prova igen. Eller jo gör man fel två gånger så står 

det sådär rätt.. (otydligt mummel)” 

Eleven uttrycker här en osäkerhet i hur man gör om man behöver hjälp vilket i sig är en viktig 

del i inlärningsprocessen.  

“Intervjuaren: Lär du dig något nytt när du använder bingel? 

Elev (pojke): Ja det tycker jag, Men man kanske lär sig lite mer när man sitter på 

lektionerna men ändå” 

Här ovan anser eleven att den lär sig något nytt men verkar ändå anse att den vanliga 

undervisningen ger mer kunskap. Om man läser nedanstående kommentar anser eleven att det 

genom bingel förekommer mycket repetition av det eleverna tidigare lärt sig, eleven hävdar 

ändå att man lär sig genom repetition.  

“Intervjuaren: Okej. Lär du dig något nytt när du använder bingel? 

E: Många grejer är repetition, men man lär ju sig ändå genom att repetera typ 

multiplikation.” 

 

 

Lärarintervjuer 
Här nedan presenteras de svar lärarna gav angående elevernas kunskapsinhämtning i 

undervsining med digitala verktyg. 

 

Nyutbildade läraren: ”Genom att använda digitala verktyg i samband med andra traditionella 

metoder i undervisningen når man mycket fler elever då alla har olika sätt att ta till sig 

kunskaper. Olika lärstilar. Det är även en fördel att variera undervisningen på olika sätt för 

att befästa kunskaper. 

 T.ex. Multiplikationstabellen - för att nöta så är det bra att kunna göra det antingen på 

papper (på tid) eller via olika spel som finns tillänglig (t.ex. elevspel). Däremot vill man att 

eleven ska ha förståelse för vad 2*2 egentligen är (talförståelse) så är det även viktigt att 

arbeta med konkret material”. 

 Specialläraren: ”Går att få fram tredimensionella bilder vilket gör att de får en bra förståelse 

för hur saker fungerar och ser ut”. 

 Klasslärare 1: ”De lär sig på ett annat sätt och kan repetera enklare och får mängdträning” 

 Klasslärare 2: ”Det beror på hur jag som lärare använder mig av digitala verktyg. När de tar 

reda på fakta genom internetsidor lär de sig ofta nya saker. Även ibland genom bingel. Men 

ofta är det så att jag har haft genomgång i exempelvis multiplikation innan vi använder det 

genom digitala verktyg.” 
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Kommentar: Här ovan nämner lärarna hur elevernas kunskap påverkas av det digitala. Här 

påpekas vikten av att ha en blandad undervisning, att repetition och mängdträning behövs för 

bra inlärning och att eleverna kan få en annan uppfattning av saker med hjälp av digitala 

verktyg med hjälp av tredimensionella bilder. 

3:4 Kan vi se någon könsrelaterad skillnad i motivationen hos elever vid 

användandet av digitala verktyg? 

I tidigare avsnitt i resultatdelen har elevintervjuerna presenterats med antingen flicka eller 

pojke i parentes för att läsaren ska kunna dra en slutsats i huruvida det finns någon 

könsrelaterad skillnad i användandet av digitala verktyg i undervisningen. Även i vissa av 

observationsanteckningarna har flicka eller pojke skrivits ut i samma syfte.  

I lärarintervjuerna ställdes frågan om lärarna kunde se någon könsrelaterad skillnad i 

användandet av digitala verktyg. Så här svarade de då: 

 

Elevintervjuer 

Elev (flicka): ”Ja det är oftast wifi så man kan inte hålla på med datorn ibland och det är 

killar som fixar sina avatarer på skolan och ändrar sin bakgrund.”  

Intervjuaren:”Okej, är det bara killar som gör det?” 

Elev (flicka): ”Ja, eller jag har inte sett några tjejer hålla på.” 

Enligt denna elev är verkar det vara vanligt förekommande bland killar att fixa sina avatarer 

och ändra bakgrund. Om detta är en sann iakttagelse eller ej är svårt att säga då den frågan 

skulle behöva ställas till elever för att få fler elevers syn och upplevelse på detta.  

 

Lärarintervjuer 

Nyutbildad lärare: ”Nej!” 

Speciallärare: ”Pojkar är inte rädda för att trycka fel. Flickor är mer försiktiga. Pojkar spelar 

mer spel hemma än vad flickor gör.”  

Klasslärare 1: ”Nej!” 

Klasslärare 2: ”Jag hör oftare i klassrummet att killar är positivt inställd till det digitala. Det 

behöver ju inte betyda att det är så men killarna är mer högljudda än tjejer. Sen kan jag tycka 

att många tjejer är lite försiktiga och inte vågar ”klicka sig fram” så mycket. ” 

 I två av dessa svar visar det sig att lärarna inte kan se någon könsrelaterad skillnad alls i 

användandet medan det i de andra två svaren verkar vara så att killar både vågar ta för sig mer 

och vara mer positivt inställd till det digitala än vad flickor är.  

 

4 DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet kommer att inledas med en sammanfattning av de viktigaste slutsatser 

som framkommit under arbetets gång. Sedan kommer en resultatdiskussion där de resultat 

som kommit fram i de empiriska studierna knyts samman med de litteraturstudier som 

presenterats i inledningen av uppsatsen, denna resultatdiskussion presenteras efter 

frågeställningarnas följd. Diskussionsavsnittet fortsätter sedan med en metoddiskussion och 

avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

4:1 Sammanfattning 

Genom litteraturstudierna samt studierna i den utvalda skolan kan en del intressanta och 

användbara slutsatser dras till huruvida elever blir påverkade av att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Dels så handlar mycket om att det idag är ofrånkomligt att använda 
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digitala verktyg eftersom skolan ska förbereda eleverna till att komma ut i samhället och 

samhället idag är beroende av de digitala verktygen. Alternativet att inte använda digitala 

verktyg finns inte i skolans värld. Däremot behövs fortfarande enligt de empiriska studierna 

och litteraturstudierna en blandning av olika undervisningsmetoder för att undervisningen ska 

passa alla elever och för att de ska vara förberedda på det samhället kräver av dem i 

framtiden. Vissa elever, exempelvis, blir motiverade av att uppgifter går på tid medan andra 

stressas av det. Det har visat sig att poängsystem i matematiska spel ofta är motiverande men 

att det i den skola där de empiriska studierna är genomförd inte tillåter eleverna att använda 

poängen till det de är avsedda för vilket kan leda till motsatt effekt. Ofta drabbas undervisning 

med digitala verktyg av yttre faktorer som gör att undervisningen inte fungerar som den är 

avsedd att göra. Användningen av en digital lärplattform kan vara mycket givande och 

underlätta för både elever och lärare om den är utformad på rätt sätt.   

 

4:2 Resultatdiskussion 

 

Hur påverkar digitala verktyg elevers motivation till att studera matematik, med 

fokus på elever i grundskolan? 

Att veta hur elevers motivation kan påverkas positivt genom digitala verktyg har inte varit 

helt okomplicerat att ta reda på. Att överhuvudtaget veta att något motiverar en elev är svårt 

då en bra relation ofta behövs för att veta hur en elev reagerar och påverkas av 

omständigheter. Trots detta finns det några saker som tydligt verkar påverka många elevers 

motivation positivt. I litteraturgenomgången beskrivs ett begrepp som kallas yttre motivation 

(Herges m.fl. 2017). Med den yttre motivationen menas yttre faktorer som påverkar elevers 

motivation som exempelvis, betyg, belöning i olika yttre former, beröm och liknande. I de 

empiriska studier som genomförts har det vid en mängd tillfällen och intervjusvar visat sig att 

de poäng som finns i Bingel kan fungera som yttre motivation. Eleverna har vid en mängd 

svar utifrån elevintervjuerna visat att de anser att det är roligt och motiverande att få poäng 

genom att klara av olika matematiska uppgifter vilket leder till att de sedan kan köpa tillbehör 

till sina avatarer som ingår i bingel. Att ha ett poängsystem som Bingel använder sig av har 

även visat sig vara positivt i artikeln som Barreto m.fl. (2017) har skrivit, vilken presenterades 

i litteraturgenomgången. I denna artikel beskrivs en lärplattform som heter Khan Academy 

där eleverna också får poäng beroende på hur de presterar i spelet. Det som kan bli en 

besvikelse för eleverna som använder Bingel är dock att de inte får använda tiden i skolan till 

att utnyttja dessa poäng och ändra sina avatarer. Vilket i längden eventuellt kan ta bort den 

yttre motivationen från eleverna. Eleverna kan förvisso ändra sina avatarer på en digital enhet 

hemifrån, vilket var ett av svaren i en elevintervju, men risken för att gränserna i skolan tar 

bort den motivation eleverna får på grund av detta kan ändå vara ganska stor. En lösning på 

detta skulle kunna vara att ge en liten del av exempelvis en lektion i veckan till att låta 

eleverna hålla på med avatarerna vilket eventuellt också skulle kunna leda till att eleverna inte 

utför dessa handlingar, som inte är tillåtna, under övrig lektionstid.  

 

Ett annat digitalt läromedel som visat sig användas en del på den aktuella skolan är Kahoot. 

Kahoot har genom de empiriska undersökningarna visat sig fungera både motiverande men 

även stressande för många elever. Kahoot fungerar som en frågesport där eleverna ska ge sina 

svar på frågor som är kopplad till matematikämnet under tidtagning. Detta verkar vara något 

som får vissa elever att fokusera och prestera sitt yttersta medan vissa elever upplever en stor 

stress i samband med tidtagning vilket påverkar deras prestationer och motivation negativt. 

Här kan man ifrågasätta användningen av denna typ av digitalt verktyg eftersom den 
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uppenbarligen stressar många elever. Samtidigt behöver vi en varierad undervisning och vissa 

elever kanske presterar sitt bästa med hjälp av denna metod vilket stärker anledningen till att 

fortsätta använda denna typ av digitala verktyg. Det man kan göra är att hjälpa de elever som 

blir stressade med att hitta strukturer och verktyg för att hantera stressen och ändå kunna delta 

i lektioner med exempelvis Kahoot.  

 

Fleischer (2013) skriver i sin avhandling om de för- och nackdelar som digitaliseringen kan 

ha i undervisningen. Han skriver om att tid och rum kan se annorlunda ut i undervisningen 

tack vare att elever kan få till sig kunskapen på annat sätt än i realtid med hjälp av digitala 

verktyg. Detta är något som både kan ha sina för och nackdelar. Fördelarna är att elever inte 

behöver komma efter och riskera att bli underkänd i matematikämnet om de är beredda att ta 

del av kunskapen utanför klassrummet. Att använda digitala verktyg utanför skolan är något 

som kom fram som en fördel under en av elevintervjuerna då eleven berättade att den kunde 

använda bingel hemifrån då den var sjuk vilket gjorde att hon inte behövde komma efter och 

hennes mamma kunde be henne göra något betydelsefullt när eleven var så pass bra att hon 

orkade sitta med datorn. Nackdelarna med att ta del av undervisning och skolarbete hemifrån 

blir uppenbara då frågan är vad som händer om eleven inte förstår och inte har någon social 

interaktion om det kunskapsstoff som inhämtats. Hur hanterar eleven dessa hinder utanför 

klassrummet. Eleven behöver i och med detta ha tydliga instruktioner och strukturer över hur 

den studerar utanför hemmet, med information som inte kommer i realtid och med risk att inte 

ha någon att diskutera stoffet med. Ett annat sätt att hjälpa kan vara att involvera elevens 

vårdnadshavare så att de kan finnas tillgängliga och vara förberedda på att stötta och diskutera 

eventuella problem och frågor med eleven vilket även Barretto m.fl.  (2017) tar upp i deras 

artikel då de skriver om att familj och vänners stöd kan vara otroligt viktigt och givande för 

eleven.  

 

En annan del som Fleischer (2013) beskriver i sin avhandling är hur eleverna tack vare 

införandet av digitaliseringen blir alltmer fjärmade från varandra. Barreto m.fl. (2017) menar 

dock att eleverna kan få andra typer av socialt umgänge beroende p hur det digitala verktyget 

är utformat, det vill säga om det digitala verktyget kan användas genom att interagera med 

varandra. Alltså om det finns möjlighet att nätverka med andra genom det digitala verktyget. 

Barreto m.fl. (2017) påstår att elever kan känna en social gemenskap genom detta och även 

knyta nya kontakter och även kunna känna ett ledarskap beroende på hur de hanterar det 

digitala verktyget. Utmaningen, om det är som Fleischer (2013) påstår att vi blir alltmer 

fjärmade från varandra, blir då hur vi lär eleverna den sociala biten med kommunikation, 

samspel och förståelse som också är viktiga byggstenar i det framtida liv eleverna står inför. 

En lösning är, som även framkom ur lärarintervjuerna, att ha en undervisning som innefattar 

alla möjliga lärstilar. Med detta menar lärarna att både traditionell, digital, praktisk och 

teoretisk undervisning ska kombineras för att kunna ge eleverna de bästa möjliga 

förutsättningarna. Med detta i åtanke kommer vi in på nästa fråga här nedan som för 

diskussionen vidare i riktningen med vilken kunskapsmässig nytta eleverna kan få genom 

digitala verktyg.   

Vilken kunskapsmässig nytta inom matematikämnet kan elever få genom 

digitala verktyg? 

Brevik & Davies (2016) skriver i sin artikel om svårigheten att veta vad eleverna lär sig under 

användandet av digitala verktyg och menar därför att det är av stor vikt att ha efterföljande 

diskussioner och samtal om det eleverna arbetat med för att fånga upp deras 

kunskapsinhämtande. Enligt de elevintervjuer som gjorts till detta arbete har många elever 

visat på en osäkerhet huruvida de lär sig något nytt eller om de för det mesta repeterar vad de 
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tidigare gått igenom. En repetition i sig gynnar förstås lärandet men jag som blivande lärare 

önskar att få ut mer än så för att utnyttja de digitala verktygens fulla potential då jag anser att 

de är ämnade för att användas på ett djupare sätt än enbart för repetition. Barretto m.fl. (2017) 

skriver om en lärplattform som heter Khan academy vilket presenterades i 

litteraturgenomgången tidigare i detta arbete. Khan academy verkar vara en lärplattform som 

kan användas på ett brett och strukturerat sätt direkt i undervisningen men som ändå inte 

utesluter de andra undervisningssätten utan kan kombineras för att ge eleverna bästa möjliga 

förutsättningarna. Khan academy kan jämföras med bingel vilket är en liknande digital 

lärplattform som jag tror kan användas på ett bredare sätt än vad som gjorts i den skola där de 

empiriska materialen till denna studie är insamlade. Om man som lärare är riktigt insatt i de 

digitala verktyg som man undervisar eleverna i kan man få ut mycket av detta lärosätt. Men 

som det framkommit ur lärarintervjuerna så krävs det mycket, kunskap, tid och engagemang 

av lärarna vilket samtliga ofta är en bristvara i dagens skola då det ofta saknas resurser i form 

av kompetenta lärare, tid och ekonomi.  

 

Barreto m.fl. (2017) skriver om att digitala spel som används i matematikundervisningen har 

en positiv påverkan på elevers motivation. Dock har det inte visat sig att Bingel är ett spel där 

eleverna kan ”nätverka” med varandra. Men de kan däremot ta hjälp av varandra i 

klassrummet om det är tillåtet av lärarna vilket i sig är ett bra sätt för eleverna att träna på 

både det sociala men även på ledarskap och deras förmåga att beskriva kunskap. Mouza 

(2008) skriver om att elever är i behov av de digitala verktygen för att klara av många av de 

mål som skolan idag strävar efter. I litteraturgenomgången presenteras tre mål genom det 

Mouza (2008) som är att öka den kommunikativa förmågan, sprida information och hantera 

problemlösningar. Mouza (2008) menar att de digitala verktygen är ett måste för att klara av 

dessa förmågor. I de empiriska studier som gjort har ett ganska fattigt material samlats in när 

det syftar till just dessa förmågor. Men det finns en förståelse hos både lärare och elever att 

det är viktigt i dagens samhälle att ha förmågan att kunna använda sig av digitala verktyg.    

 

Kan vi se någon könsrelaterad skillnad i motivationen hos elever vid 

användandet av digitala hjälpmedel? 

I de svar som framkommit ur lärarintervjuerna anser två av lärarna, alltså hälften, att det inte 

finns någon könsrelaterad skillnad alls. Till skillnad från dessa två tycker specialläraren att det 

finns en tendens hos pojkar att de är mer framåt och vågar prova på mer än vad flickor gör. 

Denna lärare tror också att pojkar spelar mer spel hemma än vad flickor gör. Den andre 

klassläraren tycker sig också se en könsrelaterad skillnad i användandet av digitala verktyg då 

denne har upplevt att pojkar är mer högljudda än flickor vid användandet och har en 

positivare inställning än vad flickor har. Även denne lärare uppfattar det som att flickor är 

mer försiktig än vad pojkar är. Dessa resultat av de empiriska studierna stämmer ganska bra 

överens med vad Arroyo m.fl. (2013) har beskrivit i deras artikel angående högstadieelever. 

Författarna har skrivit om de fynd som presenterats av de empiriska studierna i mellanstadiet 

stämmer bättre överens med artikelns beskrivning av flickor i högstadiet. Då de påstår att 

flickor känner en större ångest och frustration samt sämre självförtroende vid användandet av 

digitala verktyg i högstadiet än vad pojkar gör. De påstår dock att ingen skillnad har upptäckts 

i användandet av digitala verktyg bland mellanstadieelever. Den slutsats som möjligtvis kan 

dras av detta är att den studie Arroyo m.fl. (2013) har gjort är sex år gammal. Vilket kan ha 

betydelse för att den ångest, frustration och det dåliga självförtroende bland flickor kan ha 

klättrat nedåt i åldrarna då digitala verktyg troligtvis används mer i skolan idag än för sex år 

sedan. Arroyo m.fl. (2013) menar trots detta att användningen av digitala verktyg inom 

matematikämnet ofta fungerar motivationshöjande för de flesta elever. 
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4:3 Metoddiskussion och tillförlitlighet 

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på hur digitala verktyg kan påverka elevers 

motivation inom matematiken. För att kunna göra detta ansågs intervjuer och observationer 

vara passande metoder att använda. Dels ville jag som forskare själv se hur elever arbetade 

med digitala verktyg vilket jag kunde göra genom observationerna. Genom elevintervjuerna 

ficka jag höra elevernas egna åsikter om digitala verktyg och genom lärarintervjuerna fick jag 

även deras syn på arbetet med digitala verktyg inom matematikundervisningen. En blandning 

metoder har gjort att tillförlitligheten till slutsatserna ökat till skillnad från om jag enbart har 

hållit mig till en metod. Eftersom jag enbart använt mig av en skola i mina empiriska studier 

kan jag inte ge en generell åsikt om hur digitala verktyg påverkar elever inte heller kan jag ge 

en rättvis bild av hur bingel fungerar i en skola där det används mer frekvent och på ett 

djupare basis. För att höja kvaliteten på min studie skulle därför ytterligare en eller flera 

skolor undersökas. Dock har elevintervjuerna nått något som Johansson och Svedner (2010) 

kallar för mättnadskriteriet. Med detta menas att även om nya intervjuer genomförs så 

kommer ingen ny information ut av dessa. Med detta sagt kunde något färre elevintervjuer 

gjorts och resultatet ändå blivit detsamma. I intervjuguiden till elevintervjuerna fanns en fråga 

som löd: Vad tycker du om att använda digitala verktyg i matematiken? I efterhand anser jag 

att den frågan kunde ha omformulerats för att kunna få ut ett djupare svar från eleverna. Ofta 

förekom korta svar som: bra, roligt och liknande. Vilket egentligen inte gav mig exakt det jag 

var ute efter.  

 

När det gäller lärarintervjuer så har enbart fyra lärare valt att intervjuats. Detta på grund av att 

jag främst ville se elevernas syn på digitala verktyg och hur de verkade uppfatta och jobba 

med digitala verktyg. Jag valde också att skicka ut frågorna i förhand vilket möjligtvis kan ha 

medfört att andra svar har givits än om jag hade ställt frågorna direkt, utan att lärarna hade fått 

se dem och funderat på svaren.  

 

Något som också bör nämnas i detta stycke är att genom de empiriska studierna framkommer 

inte den tydliga koppling till matematikämnet som från början var önskat. Det ger ändå en 

ganska klar bild av vilken påverkan digitala verktyg har till elevernas motivation, men inte 

specifikt till enbart matematikämnet.  

 

Till den andra frågeställningen som handlar om kunskapsmässig nytta hade jag, så här i 

efterhand, gärna haft elevintervjuer eller observerat diskussioner som gav mig en insikt i om 

och vad eleverna har lärt sig vid användandet av digitala verktyg. Jag anser att materialet till 

denna frågeställning är betydligt tunnare än vad jag inledningsvis önskat mig. Vilket gör att 

tillförlitligheten av denna studie i samband med den frågeställningen inte är så stor.  

 

Även till den sista frågeställningen som handlar om de könsrelaterade skillnaderna kunde 

detta arbete sett annorlunda ut för att ge mer tillförlitlighet och djup. Dels så studerades bara 

en artikel som behandlade den aktuella frågan på grund av att inga andra artiklar om detta 

kunde skådas och dels så kunde en observation ha genomförts som var avsedd enbart att leta 

efter könsrelaterade skillnader i användandet av digitala verktyg för att ge tydligare och mer 

tillförlitliga resultat angående detta.  
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4:4 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att se hur ett samarbete mellan elever, vårdnadshavare, 

lärare och digitala verktyg skulle kunna bidra till ökad kunskap och ökat engagemang hos 

eleverna. Om man samarbetar med hemmet och familjen där eleven bor har de oftast bättre 

förutsättningar för att den digitala tekniken fungerar. Vilket i sin tur leder bort många av de 

yttre faktorerna som påverkar eleverna negativt i klassrummen. Att man även i denna 

forskning kan få in hur ett engagemang hos elevernas vårdnadshavare faktiskt påverkar 

eleverna tror jag är något som kan hjälpa oss lärare i vårt yrke för att nå de bästa 

förutsättningarna för eleverna som möjligt.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: 

 

Deltagande vid examensarbete 

 

 

 

Hej! Mitt namn är Rebecca Sköld Runnfors och jag är en 29 årig lärarstudent som nu är inne 

på min sista termin och ska precis påbörja mitt examensarbete. Mitt examensarbete kommer 

att handla om hur elevernas motivation kan påverkas av att arbeta med digitala hjälpmedel i 

matematikämnet.  

För att kunna studera detta kommer jag att behöva vara med eleverna i klassrummet och 

observera dem och deras aktiviteter under ett antal matematiklektioner. Efter varje lektion 

kommer några få elever att slumpmässigt väljas ut för en kort intervju om just digitala 

hjälpmedel.  

De svar och resultat jag får under observationerna och intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av materialet under arbetets gång. Inga 

fullständiga namn kommer att användas vid intervjuer och observationer så identiteten hos 

eleverna kommer inte att visas på något sätt. De som får ta del av materialet i form av 

anteckningar, ljudupptagning och analyser är opponent, andra forskare samt ansvariga på 

högskolan i Gävle. Efter examensarbetets genomförande kommer allt material till denna 

studie arkiveras på Högskolan i Gävle. Konfidentialitet garanteras genom att elevernas 

identitet inte kan identifieras i slutrapporten. 

Att ingå i denna studie är helt frivilligt, men ett godkännande krävs från 

elevernas vårdnadshavare för deltagande i studien. Man har rätt att när 

som helst, utan särskild förklaring, avbryta sitt deltagande till denna studie.  

 

Eftersom eleverna är under 15 år behövs om möjligt bägge vårdnadshavares underskrifter. 

 

För frågor eller funderingar kring detta är ni välkomna att kontakta mig: 

Rebecca Sköld Runnfors 

072-2035866 
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rebeccaskoldrunnfors@hotmail.se 

 

(Denna sida kan ni behålla, det är endast sidan med underskrifter som behöver lämnas in till 

skolan.) 

 

Deltagande vid examensarbete 
 

 

Härmed godkänner jag att mitt barn får delta i studien till Rebecca Sköld Runnfors 

examensarbete inom matematik: 

 

 

Elevens namn 

 

 

 

Vårdnadshavare 1:s underskrift 

 

 

 

Vårdnadshavare 2:s underskrift 
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Bilaga 2: 

 

Intervjuguide – elevintervjuer 

En blankett har skickats ut till elevens vårdnadshavare och denna har blivit godkänd för att 

eleven ska få delta i denna intervju.  

Vid uppstarten av intervjun förklarar intervjuaren innebörden av digitala verktyg samt varför 

denna intervju genomförs. 

Intervjuaren frågar återigen om det är okej att intervjun spelas in och att det är okej att avbryta 

när som helst under intervjun.   

Undersökande tema: Vilka positiva effekter har digitala tekniker i 

matematikundervisningen hos elever i årskurs fyra 

 Vilka digitala verktyg används i din matematikundervisning? 

 

 Vad tycker du om att använda digitala verktyg i matematiken? 

 

 Lär du dig något nytt när du använder digitala verktyg i matematiken? 

 

 Hur får du hjälp om du kör fast vid användandet av digitala verktyg? 

 

 Skulle du vilja använda mer digitala verktyg i matematikundervisningen? 

 

 Kan du komma på några nackdelar vid användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

 

Avslutande fråga 

 Har du något mer du vill tillägga om digitala verktyg i matematikundervisningen? 
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Bilaga 3:  

 

Bilaga intervjuguide – lärarintervjuer 

Läraren har blivit tillfrågad att delta i denna intervju och accepterat deltagandet. Frågorna 

skickas ut på mail innan själva intervjun för att läraren ska ha tid på sig att fundera.  

Undersökande tema: Vilka positiva effekter har digitala tekniker i 

matematikundervisningen hos elever i årskurs fyra 

 Vilka digitala verktyg används i din matematikundervisning? 

 

 Vad tycker du om att använda digitala verktyg i matematikundervisningen? 

 

 Lär eleverna sig nya saker genom att använda digitala läromedel i 

matematikundervisningen? 

 

 Hur uppfattar du elevers inställning till digitala verktyg i matematikundervisningen? 

 

 Skulle du vilja använda mer digitala verktyg i matematikundervisningen? 

 

 Kan du komma på några nackdelar vid användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

 

 Kan du se någon könsrelaterad skillnad i användandet av digitala verktyg bland tjejer 

och killar? 

 

Avslutande fråga 

 Har du något mer du vill tillägga om digitala verktyg i matematikundervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


