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Abstrakt
Mätningar av kunskaperna inom matematik hos svenska elever har under en längre tid
visat på en nedåtgående trend. Samtidigt läser vi dagligen om den svenska lärarkårens
höga arbetsbelastning. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka en hållbar
lösning, som både vänder den nedåtgående kunskapstrenden hos eleverna och dessutom
underlättar lärarnas arbete. I Examensarbetet undersöks elevernas upplevelser samt
kunskapsutveckling då de arbetar med det digitala verktyget Elevate My Math.
Undersökningen, som är både kvantitativ och kvalitativ görs i en ekonomiklass där halva
klassen får arbeta med Elevate My Math och den andra halvan får jobba med ett material
som vanligtvis används inom undervisningen. Resultaten visar att eleverna upplevelse av
att arbeta med Elevate My Math är mycket positiv. Samtidigt visar resultatet att vidare
forskning behövs för att säkerställa elevernas kunskapsutveckling vid användandet av
Elevate My Math.
Nyckelord: Elevate My Math, Vretta, bristande baskunskaper, likvärdighet, numeracy,
digitala verktyg, undervisning.
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1 Inledning
Utifrån min egen erfarenhet som undervisande matematiklärare inom gymnasieskolans
alla matematikkurser upplever jag att många av gymnasieskolans elever har brister i de
grundläggande matematiska färdigheterna. Dessa brister återfinns på alla nivåer från
matematik 1a till matematik 5. Min uppfattning om genomgående brister i grundläggande
matematik bekräftas av TIMSS 2015 som publiceras av Skolverket (2016).
Undersökningen visar att de genomsnittliga resultaten för matematik i årskurs 8
visserligen är högre än TIMSS 2011 men fortfarande lägre än resultaten 1995, enligt
Skolverket (2016). Dessutom presterar svenska elever enligt TIMSS 2015 sämre än det
internationella genomsnittet i matematik för EU- och OECD länderna både i årskurs 4
och 8. PISA 2015 visar på liknande resultat som TIMSS 2015. PISA 2015 visar att det
genomsnittliga resultatet för svenska 15-åringar inom matematik har förbättrats sedan
PISA 2012 men jämfört med PISA 2003 ligger resultaten fortfarande lägre.
Jag tror att vi lärare kan hjälpa våra elever att reparera de brister som finns i deras
matematiska kunnande. Vi kan på så sätt hjälpa våra elever att bli starka, trygga och
konstruktivt tänkande samhällsmedborgare. Men för att nå dit ska inte arbetsbördan på
oss lärare öka, nej för att nå dit gäller det att hitta ett välfungerande verktyg. Min ambition
med detta examensarbete är att finna just ett sådant verktyg.

1.1 Bakgrund
Samtidigt som ett matematiskt kunnande blir allt viktigare i samhället försämras alltså de
svenska elevernas matematikkunskaper. Skolans utveckling går långsamt och många
elever går varje år ut skolan med stora kunskapsbrister inom den matematik som skulle
vara dem så behjälplig i livet. Ambitionen med det här examensarbetet är att undersöka
om ett digitalt verktyg kan vara vägen till att på ett effektivt sätt reparera de
kunskapsbrister som ofta uppstår redan tidigt i elevernas skolgång. Det skulle då ge
eleverna en möjlighet att hinna utveckla de övriga matematiska förmågorna så som
kommunikation, resonemang och problemlösning under sin gymnasietid.
En anledning till varför matematiska baskunskaper är så viktiga i dagens samhälle är
enligt Mouvitz m.fl. (2017) att matematik krävs för att kunna fatta välgrundade beslut i
vardagslivet, och för att kunna tolka och värdera det ständiga informationsflödet.
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Dessutom krävs matematik för många andra ämnen, inte bara för de naturvetenskapliga
och tekniska ämnena utan också för att kunna förstå demokratiska och ekonomiska
frågeställningar, bygga och konstruera samt att kunna se estetiska mönster.
Ett digitalt verktyg tycks vara effektivt om det används som ett komplement till den
ordinarie undervisningen. Om det digitala verktyget som används dessutom erbjuder
individanpassad vägledning tycks det ha särskilt goda förutsättningar att utveckla
elevernas kunskap. Om det digitala verktyget är konstruerat för att eleven ska kunna
jobba självständigt med det så möjliggör det att lärare kan använda sin tid och energi till
andra aspekter i undervisningen (Wallin m.fl 2017).
Då detta examensarbete, som tidigare nämnts, har som ambition att undersöka om det
med ett digitalt verktyg går att reparera de kunskapsbrister som uppstått i tidigare
årskursers matematikundervisning, bör verktyget som undersöks alltså ha följande
nämnda egenskaper: Det bör vara individanpassat då kunskapsbristerna kommer att skilja
sig mycket från elev till elev. Det bör gå att använda självständigt, då det kommer att
användas parallellt med ordinarie undervisning som ett individanpassat komplement.
Det digitala verktyg som kommer att undersökas är programmet Elevate My Math som
produceras av det kanadensiska förtaget Vretta. Elevate My Math är ett anpassningsbart
digitalt verktyg vars syfte är att förbereda elever för vidare studier. Elevate My Math
diagnostiserar elevernas styrkor och förbättringsområden för att sedan individanpassa en
kurs bestående av en kursmodul anpassat efter elevens behov. Efter genomförd kurs får
eleven utföra ett slut test för att se sina framsteg. I dag finns Elevate My Math inte på den
svenska marknaden, men Vretta är intresserade av att göra en svensk version. Elevate My
Math beskrivs vidare i avsnitt (2.1).

1.2 Internationella studier om matematiskt kunnande bland elever
För att kunna jämföra matematikkunnandet hos elever i olika länder genomförs med
jämna mellanrum internationella studier. Nedan presenteras organisationen OECD vars
medlemsländer ofta används som referensgrupp i internationella studier. Därefter
presenteras två studier som båda utgör underlag till det här examensarbetet. OECD står
för Organisation for Economic Co-operation and Development. OECDs uppdrag är att
främja politik som kommer att förbättra det ekonomiska och sociala välståndet hos
människor runt om i världen (Riksbanken, 2017). OECD bildades 1961 genom
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ombildningen av Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC), som haft
som främsta uppgift att främja den ekonomiska utvecklingen i Europa efter andra
världskriget. (Riksbanken, 2017). I dag finns 36 medlemsländer i OECD (OECD, 2019).
OECD utgör ett forum där regeringar kan arbeta tillsammans för att dela erfarenheter och
söka lösningar på gemensamma problem. OECD jämför bland annat olika länders
skolsystem (Skolverket 2016a).
PISA står för Programme for International Student Assessment och är en internationell
studie som görs av OECD. Studien syftar till att pröva sådana kunskaper och färdigheter
som anses vara viktiga för fortsatt lärande samt deltagande i samhället och yrkeslivet.
Kunskaperna testas inom matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning.
Studien genomförs vart tredje år och är världens största elevstudie. Över 90 länder har
hittills deltagit i studien som inleddes år 2000 (OECD, 2018). Sverige har deltagit i PISAundersökningen samtliga år. Elevernas resultat i PISA-undersökningen placeras längs
skalor som är utvecklade efter varje ämnesområde. Dessa skalor är indelade i nivåer som
representerar grupper av testfrågor. Nivå 1 representerar frågor som endast kräver de mest
grundläggande färdigheter för att slutföra. Sedan ökar svårighetsgraden på frågorna med
varje nivå. Elevresultaten nivå grupperas efter de färdigheter som visas. I varje testämne
räknas dessutom ett medelvärde av totalpoängen ut för respektive land. Varje elev som
deltar besvarar endast en delmängd av de uppgifter som totalt finns med i
undersökningen, detta för att det på så sätt går att täcka in ett större innehåll och få en
bättre helhetsbild. Det gör att provets resultat ger en tillförlitlig helhetsbild på gruppnivå,
men att enskilda elev- och skolresultat inte går att jämföra (Skolverket 2016a). I
anslutning till provet genomförs också en enkät till eleverna med frågor om bland annat
bakgrund, undervisning, engagemang och motivation. Även skolans rektor får besvara en
enkät innehållande frågor om skolans storlek, resurser, skolklimat och ledning
(Skolverket, 2016a).
TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och är
tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. Studien har
genomförts vart fjärde år, med start 1995. Sverige har deltagit i TIMSS för elever i årskurs
8 åren 1995, 2003, 2007, 2011 och 2015 och för elever i årskurs 4 åren 2007, 2011 och
2015. TIMSS är en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till
matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8. TIMSS fokuserar på
att göra rättvisande jämförelser mellan olika länders undervisningsreselutat i förhållande
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till landets läroplaner. TIMSS organiseras av IEA (International Association for the
Evaluation of Education Achievement). Skolverket ansvarar för det svenska
genomförandet. (Skolverket, 2019). TIMSS-proven är konstruerade för att ge information
på nationell nivå. Varje elev svarar bara på en delmängd av frågorna vilket gör att enskilda
elevers, skolors och kommuners resultat inte kan jämföras. Ju bättre eleverna presterar på
de frågor de besvarar desto högre poäng får de. Frågor med olika svårighetsgrad ger olika
höga poäng. Resultatet är utformat så att det går att jämföra över tid, bland annat genom
att varje mätning inkluderar frågor från tidigare mätningar (skolverket 2016b). I senaste
TIMSS-undersökningen som utfördes 2015 presterade svenska elever under genomsnittet
i matematik för EU- och OECD länderna, både i årskurs 4 och 8 (Skolverket 2019b).
Elevernas grad av hemresurser för lärande visar sig i TIMSS 2015 fortfarande ha stor
betydelse för hur eleverna presterar i matematik. Elever som har högre grad av
hemresurser presterar betydligt bättre än de elever som har sämre stöd hemifrån
(Skolverket 2019b).

1.3 Litteraturgenomgång
Vad säger tidigare forskning om orsakerna till den nedåtgående kunskapstrenden inom
matematik i skolan? För att hitta en lösning måste man hitta orsaker. Nedan följer en
sammanfattning av tidigare forskning och publikationer som motiverar det här
examensarbetets frågeställningar.

1.3.1 Matematiska baskunskaper
Med matematiska baskunskaper menas i den här texten de aritmetiska samt algebraiska
kunskaper som svenska elever förväntas inneha när de lämnar grundskolan med godkända
betyg. I det centrala innehållet för årskurs 7-9 anges följande centrala innehåll:


Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och
matematiska situationer.



Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar
som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.



Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt
användning av prefix.
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Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid
överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och
digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.



Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och
matematiska situationer och inom andra ämnesområden.



Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck,
formler och ekvationer.



Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för
eleven.



Metoder för ekvationslösning.



Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och
uttryckas generellt.

Matematiska baskunskaper är i det här examensarbetet ett mycket viktigt begrepp då detta
utgör fundamentet i vidare lärande av matematik. Nya matematikkunskaper bygger på
förkunskaper. Utan förståelse för multiplikation kan en elev knappast utveckla sin
problemlösningsförmåga inom volymberäkning. Inte heller finns det någon möjlighet att
utveckla sin förmåga i resonemang och kommunikation om det saknas något att
kommunicera och något att resonera om. Hur ska en elev med bristande baskunskaper
inom bråkräkning göra för att resonera om likadelning eller förhållanden (Löwing 2016)?
För att begränsa den här studien har geometri, sannolikheter, statistik samt
programmering valts bort i undersökningen och inkluderas därför inte heller i begreppet
”baskunskaper i matematik” i den här texten.
Den garanterade undervisningstiden för matematik i högstadiet är för närvarande 295
timmar, detta går att jämföra med låg-och mellanstadiets 420 respektive 410 timmar. Från
och med hösten 2019 kommer dock högstadiets garanterade undervisningstid i matematik
att utökas med 105 timmar vilket betyder att den garanterade undervisningstiden i
matematik på högstadiet från och med hösten 2019 kommer att vara 400 timmar. Att den
garanterade undervisningstiden minskar med drygt hundra undervisningstimmar från
mellanstadiet till högstadiet kan var en delförklaring till varför många elever tycks
glömma

bort

viktiga

matematiska

baskunskaper

under

högstadietiden.

(https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-forgrundskolan/timplan-for-grundskolan)
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I en diskurs om matematiska baskunskaper bör även frågan om vad som inte är
matematiska baskunskaper tas upp. Mouwitz, Emanuelsson, Johanson (2003) tar upp
frågan huruvida det är eller inte är baskunskaper att kommunicera matematik, lösa
matematiska problem eller hantera vardagliga situationer genom att konstruera en
matematisk modell. Precis som Löwing (2016) skriver så är det svårt för elever att
kommunicera matematik eller konstruera matematiska modeller om de saknar verktygen
som behövs för att göra det. Löwing tar också upp vikten av att eleverna, när de skaffat
de verktyg som behövs, också behöver öva upp sitt flyt i hanteringen av dessa. Hon menar
att om det inte finns ett inarbetat flyt tas allt för stor del av arbetsminnet upp av tankar
kring dessa basbegrepp och beräkningar och på så sätt blir elevens möjlighet att lösa ett
matematiskt problem mycket liten.

1.3.2 Likvärdighet ger elever samma möjligheter. Hur uppnås
likvärdighet?
Likvärdighet kommer i följande text innebära en likvärdig skola för alla enligt
Skolverkets samt PISAs definitioner. Skolverket säger:
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög
kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för
elevers olika bakgrund och förutsättningar (skolverket, 2019a).

PISA definierar likvärdighet som möjligheten för alla elever, oavsett förutsättningar, att
få tillgång till och tillgodogöra sig en högkvalitativ utbildning. PISA betonar att ett
skolsystem är mer likvärdigt om en så stor andel av eleverna som möjligt uppnår en
grundläggande nivå av färdighet (Skolverket 2016a). Samtidigt som det finns en strävan
efter att öka denna likvärdighet uttrycker en övervägande del av lärarna i årskurs 4 och
årskurs 8 att de inte har nog med tid att hjälpa eleverna, samt att de önskar mer tid till att
hjälpa enskilda elever (Skolverket 2016a).
Enligt Skolverket (2009) är ett viktigt utbildningspolitiskt mål att öka likvärdigheten i
skolan. Likvärdigheten avser att alla elever ska få samma chans oavsett socioekonomisk
bakgrund. Enligt

Skolverket

(2009) visar

en rad studier på att

svenska

elevsammansättningar har blivit mer homogena, det vill säga att elever med liknande
bakgrund samlas på samma skolor.
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Davidsson, Karlsson, och Oskarsson, (2013) drar slutsatsen att en viktig gemensam faktor
hos de flesta högpresterande länder i PISA-undersökningarna är att de har ett skolsystem
med en hög grad av likvärdighet. Det vill säga att de nationella skolsystem som lyckats
höja prestationsnivån för de svagpresterande eleverna och därmed minska den totala
spridningen uppvisar höga medelvärden i PISA studierna. När de gäller de svenska
elevernas PISA resultat visar åren av nedgång i resultatmedelvärdet även på en ökad
spridning där lågpresterande elevers resultat minskar, medan denna nedgång inte syns på
samma sätt hos högpresterande elever (Davidsson m.fl. 2013).
Ett likvärdigt skolsystem och en stor tidsbrist med följden att det blir svårt att
individanpassa undervisningen är i dagens skola en ekvation som inte går ihop. I
gymnasiet slås elever från olika skolor, orter och socioekonomiska grupper ofta samman
och då blir bristen på likvärdighet ofta ännu tydligare. Ett av syftena med det här
examensarbetet är att hitta en lösning som samlar ihop elevernas kunskaper utan att för
den delen låta den ordinarie undervisningen bli lidande.

1.3.3 Bristande räknefärdigheter ger svårigheter i både skola och
vardag
Dagens samhälle ställer högre krav än någonsin på ett matematiskt kunnande.
Tillämpningarna av matematik i vardags- och samhällslivet har ökat fort. Vanliga
samhällsfrågor blir allt mer komplexa och ett matematiskt kunnande ger möjlighet att
påverka dessa. Det är en demokratisk rättighet att kunna förstå och delta i beslutsprocesser
som gäller kommunens och landets ekonomi och miljö. För att kunna förstå och kritiskt
granska sådana beslutsprocesser krävs ett matematiskt kunnande. Men det är också
nödvändigt med kunskaper i matematik för att lösa vardagsproblem, kunna förstå och
granska information och reklam samt att kunna värdera påståenden från politiker och
journalister. Det matematiska kunnande som krävs i dag handlar om så mycket mer än att
bara räkna. I dag krävs en djupare förståelse än tidigare samt en förmåga att följa
matematiska resonemang. Undan för undan har det, för att täcka samhällets behov, lagts
in fler och fler moment i matematikundervisningen, vilket har bidragit till stora problem
i undervisningen på olika nivåer trots att ämnet har ett stort och självklart utrymme i både
den svenska grundskolan och gymnasieskolan (Myndigheten för skolutveckling, 2003).
För att undervisningen av resonemang och kommunikation inom matematiken ska
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fungera krävs att det finns någonting att resonera och kommunicera om. Det vill säga att
det krävs matematiska baskunskaper.
Med bristande räknefärdigheter menas i följande text avsaknad av de matematiska
baskunskaper som är nödvändiga för att med självförtroende kunna använda matematik i
vardaglig kontext. Bristande räknefärdigheter är avsaknaden av de matematiska
baskunskaper som krävs för att i gymnasiet och senare i livet kunna bredda och fördjupa
sin matematiska förmåga till kunskap som är användbar i samhället. Matematisk
baskunskap som är användbar i samhället kan vara överslagsräkning när man handlar, att
avgöra vilket lån som är mest fördelaktigt med hänsyn till ränta och amorteringskrav, att
omvandla mängder vid till exempel bakning, matlagning eller spädning eller att förstå
och kritiskt kunna granska information.
Det är inte bara i Sverige som det finns brister i elevernas matematiska baskunskaper.
Professor Graham Orpwood, York University och Emily Sandford Brown, University of
Calgary konstaterar i sin uppsats ”Closing the numeracy gap” (2015) att även studenter i
Kanada och då specifikt i Ontario i likhet med svenska studenter ofta saknar de
grundläggande matematiska färdigheterna. Orpwood och Sandford Brown (2015)
beskriver denna brist på baskunskap som ett ”numeracy gap”. De framhåller vikten av
”numeracy” vilket beskrivs som beräkningar i konkreta och kontextuella livssituationer.
”Numeracy” kan, i stora drag, sammanfattas som beräkningar som oftast inte kräver de
mer sofistikerade matematikkunskaper som elever skaffar sig i högre gymnasiekurser,
utan mer enkla basberäkningar. Även Kilpatrick m.fl. (2001), som använder sig av
begreppet ”Mathematical Proficiency”, framhäver vikten av att behärska grundläggande
matematik för att kunna vara delaktig i samhället. Han menar att det är mycket viktigt
både för det allmänna livet och för eventuellt fortsatta studier att förstå räkneoperationer
och dessutom med flyt kunna utföra dessa.
Löwing (2016) konstaterar att en påfallande stor del av de svenska studenter som läste på
gymnasiets internationella program år 2013/2014 inte hade godkänt på sitt första
nationella prov i matematik enligt skolverkets statistik. Löwing konstaterar också att
dessa elever för att komma in på ett internationellt program torde har ett godkänt betyg i
matematiken i årskurs 9. Med detta kan konstateras att många elever som påbörjar sina
matematikstudier på något av den svenska gymnasieskolans nationella program, saknar
de färdigheter som de av skola och lärare förväntas ha med sig. Att då åtgärda dessa
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bristande förkunskaper är precis som Löwing påstår inte helt enkelt, särskilt inte om det
är okänt var exakt bristerna ligger. En annan aspekt som gör det hela svårt är den tidsbrist
som finns i undervisningen. Ett mål med den här undersökningen är därför att finna på en
väg och en modell som kan hjälpa till att på ett enkelt och smidigt sätt lokalisera och
reparera dessa brister.
Precis som det påstås i ”reports from MSI” så gör den låga kunskapsnivån att eleverna
kommer sämre rustade än förväntat med matematikkunskaper till gymnasiet. Istället för
att fördjupa sina tidigare kunskaper och lära sig nya, tvingas eleverna att på ett fåtal
veckor försöka täppa till de bristande räknefärdigheter som har uppstått i grundskolan.
Detta gör också att lärarna tvingas lägga mycket tid och kraft på baskunskaper i
matematik istället för breddning och fördjupning av dessa kunskaper. Till följd av detta
kommer eleverna ofta sämre rustade till universitet och högskolor (Växjö universitet,
2000-2009). Även kanadensiska lärare rapporterar enligt Orpwood och Sandford Brown
(2015) att läroplanen är så full av nya moment att de omöjligt kan få tid till att repetera
kunskaper som finns i tidigare läroplaner, även om de tycker sig se att eleverna skulle
behöva göra så.

1.3.4 Att förbättra räknefärdigheten med hjälp av digitala verktyg
Beror de svenska elevernas låga matematikprestationer i förhållande till andra OECDländer på de bristande basfärdigheterna inom matematik? Går det att reparera dessa brister
även i senare årskurser, utan att det påverkar den ordinarie undervisningen? Kanske är
digitala verktyg lösningen. Det finns mängder av digitala verktyg på marknaden, alltifrån
spel till hela matematikkurser. Vissa digitala verktyg kräver stort stöd från undervisande
lärare, medan andra bygger på självständigt arbete från eleven. De digitala verktyg som
bygger på självständigt arbete kan utgöra ett komplement till ordinarie undervisning och
som tidigare nämnt kan de på så sätt ge den undervisande läraren mer tid och möjlighet
att jobba med andra delar i av undervisningen. (Wallin m.fl 2017).
Skolforskningsinstitutet (2017:02) har sammanställt forskning om just digitala verktyg i
undervisningen. Denna forskning tyder på att digitala verktyg som erbjuder
individanpassad vägledning kan skapa särskilt goda förutsättningar för elevernas
kunskapsutveckling.
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I en systematisk forskningsöversikt om digitala verktyg för barn och elevers kunskaper i
matematik har Wallin, m.fl (2017) konstaterat att det går att konstruera digitala verktyg
som kan användas för att utveckla olika matematiska förmågor. Detta visar sig vara
särskilt effektivt när de används i en i övrigt rik undervisningsmiljö. Det går dock inte att
dra slutsatsen att en lika effektiv undervisning inte skulle gå att utforma på andra sätt.
Det tycks förefalla gynnsamt om ett digitalt verktyg som används fokuserar på så kallade
tröskelbegrepp, dvs. matematiska begrepp som är av central betydelse. Likaså tycks bäst
effekt på elevernas matematikkunskaper uppnås om de digitala verktygens innehåll
fokuseras på ett avgränsat innehåll. (Wallin, m.fl, 2017).
Med digitala verktyg menas i denna text ett digitalt undervisningsmaterial. Det digitala
undervisningsmaterialet avser alla former av didaktiska verktyg som används på dator,
läsplatta eller smarta telefoner.

1.4 Syfte och frågeställningar
Många elever kommer till gymnasiet med stora brister i den grundläggande matematiken.
Förutom att dessa brister i framtiden kan påverka elevens möjligheter att aktivt kunna
vara delaktiga i samhället och klara sig bra i vardagen, påverkar det också den gymnasiala
utbildningen. Även högskole- och universitetsstudier blir ofta lidande om dessa brister
inte kan repareras på ett effektivt sätt. Det ges ingen tid till att åtgärda detta i gymnasiets
läroplan. Detta leder till att lärare på gymnasiet måste välja mellan att reparera brister från
tidigare årskurser eller att hinna med den gymnasiekurs som pågår. Dessutom kommer
alla elever till gymnasiet med olika omfattande kunskaper, några elever behärskar all
grundläggande matematik medan andra har stora hål i sin räknefärdighet. För att bedriva
en likvärdig skola måste var och en av eleverna få chansen att reparera sina individuella
kunskapsbrister. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka en möjlig väg att
bedriva den aktuella undervisningen samtidigt som eleverna får chansen att reparera till
de brister som finns i matematiken sedan grundskolan. I detta examensarbete undersöks
möjligheterna att på ett effektivt sätt och i stor skala överbrygga de brister som svenska
elever ofta tycks ha i den grundläggande matematiken. Det digitala verktyg som kommer
att testas för ovanstående ändamål är verktyg ”Elevate My Math” som produceras av
Vretta (www.vretta.com).
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Frågeställning:


Hur skulle EMM kunna påverka svenska gymnasieelevers baskunskaper i
matematik?



Hur upplever elever EMM?



Kan EMM vara ett komplement till ordinarie undervisning?

2 Material och metod
I detta stycke beskrivs det material och den metod som har använts för studien.
Metodkapitlet är centralt i en undersökning och avgör om kriteriet kontrollerbarhet är
uppfyllt (Johansson & Svedner, 2010,). Urval, datainsamlingsmetoder, procedur samt
analysmetoder och databearbetning beskrivs

2.1 EMM
Det material som kommer att undersökas heter Elevate My Math och kommer i fortsatt
text att benämnas som EMM. EMM skapades som ett resultat av att utbildningsfakulteten
vid Brock University i Ontario, Kanada upplevde att allt för många förstaårsstudenter
misslyckades med sina matematikkurser. Efter omfattande forskning upptäcktes att
studenternas problem inte var deras högskoleundervisning utan deras avsaknad av
baskunskaperna från grundskolans matematik. Dessutom noterades att värdefull kurstid
spenderades på att kontrollera och undervisa universitetsstudenter i grundläggande
matematiska begrepp. Som ett resultat av detta utvecklades EMM som bygger på
principen om bedömning för lärande. (G. Oprwood, personlig kommunikation, 2019-0419).
EMM är ett anpassningsbart material. Grundtanken med EMM är att täppa till
kunskapsluckor för att elever ska klara vidare studier bättre, men programmets innehåll
går att anpassa efter önskemål. Materialet diagnostiserar elevernas styrkor och
förbättringsområden med hjälp av ett förtest och skicks sedan eleverna till olika
kursupplägg beroende på förtestets utfall.
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(Bild 1) EMMs funktion schematiskt beskriven. ( Pucar, Orpwood, u.å)
I kursmodulen återkommer de moment som eleven inte behärskat i förtestet. Momenten
delas upp i små steg för att visualisera och kontextualisera matematiken. Eleven får
chansen att öva i sin egen takt och jobba med interaktiva övningar. Det finns hela tiden
en feedbackfunktion som eleven kan vända sig till när den behöver hjälp att komma
vidare. När eleven tagit sig igenom kursmodulen väntar ett eftertest som ger feedback på
vad eleven har lärt sig under kursmodulen. Läraren kan hela tiden följa elevernas arbete
med materialet via ”the adminsitrative dashboard”. Där visas allt från elevens resultat och
progression till hur lång tid som har spenderats på varje moment. All statistik går att få
upp individuellt eller som medelvärde för gruppen. Läraren kan också se de enskilda
elevernas svar på för- och eftertestet. Dessutom är all statistik importerbar till Excel.
Enligt G.Orpwood (personlig kommunikation, 2019-04-19) har resultatet för elever som
använt EMM varit betydande, de flesta har funnit att det skett en signifikant förbättring
beträffande programmets för och eftertest. I dagsläget finns inga publicerade resultat som
dokumenterar effekten av EMM.
Det företag som ligger bakom materialet EMM är företaget Vretta (www.vretta.com).
EMM är bara ett av flera möjliga digitala verktyg inom matematik som företaget Vretta
erbjuder. Vretta var tidigare inriktat på att utveckla e-läroböcker, men efter att ha
samarbetat med Brock University och Graham Orpwood i projektet att ta fram ett digitalt
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verktyg för lärande bedömning inom matematik, övergick Vrettas fokus till att utveckla
digitala verktyg för just lärande bedömning. Vrettas olika digitala verktyg används i dag
inte enbart i Kanada utan också med stor framgång i Luxenburg, Frankrike och
Storbritannien.
Det finns planer på att översätta och anpassa Vrettas digitala verktyg till den svenska
marknaden. Det här examensarbetet kan ses som en förstudie till kommande större studier
om huruvida det finns en marknad för program liknande EMM i de svenska skolorna.
EMM är som tidigare nämnts ett anpassningsbart material som går att anpassa efter kurs
och behov. I den här undersökningen kommer följande moment att ingå i EMM:


Siffrornas egenskaper



Basoperationer



Bråk



Avancerade operationer



Grundläggande algebra
(Se bilaga 1 för detaljerat innehåll)

Anledningen till att just EMM blivit föremål för det här examensarbetet är att jag
personligen, år efter år upplever de stora kunskapsluckor som eleverna har när de både
börjar och avslutar sin gymnasieutbildning. Jag har länge sökt en lösning på problemet
som inte inkräktar på den ordinarie undervisningen, samt samlar ihop den mycket spridda
kunskap eleverna kommer med till gymnasiet. I dag ges inte elever i den svenska skolan
en likvärdig utbildning, då de inte på långa vägar startar på samma nivå då de påbörjar
sin gymnasieutbildning. Jag upplever att det saknas ett program med EMMs finesser på
den svenska marknaden och har därför valt att undersöka om EMM skulle ha möjlighet
att få en självklar plats i den svenska matematikundervisningen.

2.2 Undersökningsgrupp, kontrollgrupp och urval
Syftet med den här studien är dels att undersöka om elevernas kunskaper i grundläggande
matematik förbättras om de får använda EMM jämfört med de traditionella metoder som
lärare använder för repetition av baskunskaper, dels att kvalitativt undersöka hur elever
upplever materialet. Undersökningen utfördes på en ekonomiklass som vid tillfället för
undersökningen läste andra halvan av matematikkursen 1b. Undersökningen gjordes på
13

en medelstor svensk gymnasieskola. För att få ett användbart resultat som visar hur
elevernas baskunskaper i matematik utvecklas för de elever som jobbar med EMM
jämfört med de elever som jobbar med ett traditionellt material måste det finnas en
kontrollgrupp att jämför med (Johansson & Svedner, 2010). Därför delades eleverna in i
två grupper: En undersökningsgrupp och en kontrollgrupp. Detta gjordes med hjälp av en
fördiagnos som konstruerats utifrån de ämnen som sedan skulle beröras i både EMM och
det traditionella materialet som kontrollgruppen jobbade med (se bilaga 1).
16 elever skrev fördiagnosen. Dessa rangordnades efter resultat. För att få två jämna
testgrupper delades sedan eleverna efter principen att varannan elev i rangordning
placerades i undersökningsgruppen och varannan elev i kontrollgruppen. Detta beskrivs
utförligare under databearbetning och analysmetoder

2.3 Datainsamling
Tre olika metoder användes för att samla in data.


En diagnos som användes som både för- och efter diagnos.



En enkät med fem frågor om elevernas upplevelse av det material de blivit
tilldelade.



En djupare semistyrd intervju med fem av eleverna.

Diagnosen har i denna undersökning dubbla funktioner. Dels används den till att dela
klassen i två likvärdiga grupper, undersökningsgrupp samt kontrollgrupp. Dels används
diagnosen som en för- och efterdiagnos för att se hur de båda gruppernas matematiska
baskunskaper eventuellt har förändrats under arbetet med respektive material.
För att diagnosens svårighetsgrad ska ligga på en bra nivå valdes uppgifter från
publicerade nationella prov i årskurs 9, samt från kopieringsunderlaget i matematikboken
Z (Undvall, Olofsson & Forsberg, 1997). Eleverna fick sedan på lektionstid skriva
diagnosen med endast penna och papper till hjälp. Diagnosen bedömdes strikt efter vad
som efterfrågades, det fanns alltså inga delpoäng att få om rätt svar gavs men inte
förkortades så långt som möjligt om det var vad som efterfrågades. Endast svaret
bedömdes, inte lösningarna. Maximalt kunde eleverna få 19 poäng på diagnosen. Se
diagnosen i bilagor (bilaga 2).
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Eleverna i undersökningsgruppen fick arbeta med det digitala verktyget EMM som
individanpassar en kursmodul efter elevernas resultat på EMMs eget förtest. Eleverna i
kontrollgruppen fick arbeta med ett traditionellt övningshäfte som tidigare använts av
klassens undervisande lärare i syfte att repetera matematiska baskunskaper.
Övningshäftet har inte tidigare använts på just den här klassen. För att de moment som
repeterades samt bedömdes skulle vara de samma för både undersökningsgruppen och
kontrollgruppen togs geometridelarna bort från övningshäftet. Övningshäftet är ett
kopierat underlag från kopieringsmaterialet till Matematikboken Z (Undvall,, Olofsson,
Forsberg,1997) samt ett repetitionsmaterial från sidan www.allakando.se. Se
övningshäfte (bilaga 4)
I enkäten undersöktes elevernas upplevelse av respektive material. Utformningen av
enkäten har gjorts efter Johanssons och Svedners (2010) rekommendationer: kort enkät
med fasta svarsalternativ, se enkäten (bilaga 3). Samma enkät delades ut till både
undersöknings-

och

kontrollgrupp

Enkäterna

var

färgmärkta

med

rött

för

undersökningsgrupp och grönt för kontrollgrupp för att kunna skilja grupperna svar åt
men samtidigt hålla respondenterna anonyma.
I studien intervjuas 5 elever. Alla informanter har innan intervjuerna startade informerats
om att de bör bortse från de språkliga svårigheter som kommer med EMM då språket är
engelska samt att vissa matematiska kulturskillnader finns så som kommatecken vid
tusental och punkt vid decimal. Alla informanter har också informerats om att deras
anonymitet skyddas helt. Intervjuerna gjordes i huvudsak enskilt, med ett undantag då två
elever ville intervjuas tillsammans. Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär.
Intervjufrågorna är utformade efter tematiska forskningsfrågor och sedan omformulerade
till mer dynamiska intervjufrågor för att ge både tematisk kunskap och samtidigt bidra till
ett naturligt samtalsflöde, detta enligt Kvale (1997).
Intervjufrågorna baseras på följande tematiska forskningsfrågor:


Upplever eleverna att de lär sig effektivt med EMM?



Upplevs EMM stimulerande/roligt?



Upplevs någon brist i programmet förutom språket?
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De intervjufrågor som ställdes till eleverna är:


Berätta hur du har upplevt arbetet med EMM?



Tror du att dina matematiska baskunskaper förbättrats när du jobbat med EMM?
I så fall hur?



Hur har du upplevt att din koncentration har varit när du jobbat med EMM. Har
du tillexempel varit mer eller mindre fokuserad på uppgiften än vad du brukar
vara.



Har du några övriga synpunkter på programmet?

2.4 Procedur och forskningsetik
Eleverna fick göra fördiagnosen två veckor innan påbörjandet av materialtestet. Eleverna
delades in i grupper så som nämnt i avsnitt 2.2. Eleverna fick veta gruppindelningen
dagen innan materialtestet påbörjades. Tre lektioner á 90 min användes för att eleverna
skulle få jobba med de båda materialen. Kontrollgruppen kunde påbörja sitt arbete med
det traditionella materialet direkt medan testgruppen fick en genomgång i hur de skulle
logga in och registrera sig på EMM. Då EMM är ett engelskspråkigt material fanns på
whiteboardtavlan i klassrummet en ordlista med matematiska termer samt en förklaring
av den kommatering som förkommer i programmet, där kommatecken skrivs ut efter varje
tusental. Punkt anger vårt svenska decimaltecken. Eleverna som jobbade med EMM hade
under lektionerna också fri tillgång till språklig stöttning av mig. EMM har ett eget föroch eftertest som används för att identifiera elevernas styrkor, förbättringsområden samt
individanpassa kursdelen i programmet. Under för och efterdiagnos fick eleverna inte
prata med varandra eller använda andra verktyg än papper och penna. Under kursdelen
av EMM fick eleverna om de ville hjälpa varandra samt om de ville, använda verktyg
som internet eller miniräknare.
De elever som jobbade med det traditionella materialet fick fria händer att diskutera samt
be om hjälp från mig eller använda internet och miniräknare. Anledningen till detta är att
materialet tidigare använts på det sättet i undervisning.
Eleverna som deltog i undersökningen informerades muntligt i god tid innan
genomförandet om vad som skulle göras och vilket syfte undersökningen har. Alla elever
ställde sig positiva till att vara med. Eleverna informerades, så som sig bör enlig
Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etik, om att deras anonymitet
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skyddas helt (Johansson & Svedner, 2010). För att kunna dela upp grupperna, samt
jämföra för- och efterdiagnos var dessa diagnoser namnmärkta, men namnen
anonymiserades direkt efter sammanställning med U1-U8 samt K1-K8. Enkäterna
delades ut märkta röd- samt gröngrupp och lämnades in anonymt. Intervjupersonernas
namn, kön och ålder återges inte någonstans i undersökningen.

2.5 Analysmetoder och databearbetning
Undersökningen i det här examensarbetet består av en för- och efterdiagnos, en enkät och
en intervjustudie. I följande avsnitt kommenteras analysmetoder samt databearbetning av
dessa. För att dela elevgruppen i en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp användes
fördiagnosen. Fördiagnosens resultat varierade mellan 3 och 15 poäng av 19 möjliga.
Fördiagnosens medelvärde var 8,875. När eleverna delats in i två grupper enligt tidigare
beskrivna metod var den gröna gruppens medelvärde 9,375 poäng och den röda gruppens
medelvärde 8,375 poäng. Medelvärdespoängen för de olika grupperna skiljer alltså 1
poäng. Då enbart gruppernas interna utveckling ska redovisas bör denna avvikelse inte
påverka undersökningsresultatet.
För att bestämma vilken av grupperna som skulle användas som kontrollgrupp och vilken
som skulle användas som undersökningsgrupp drogs lott. Slutligen blev den röda gruppen
undersökningsgrupp och den gröna gruppen kontrollgrupp.
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Elev
1
2
3
4
5
6
7
8

reultat
15
15
14
12
12
12
10
8

9
10
11
12
13
14
15
16

7
6
6
6
6
5
5
3

Medelvärde

8,875

Elev
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8

resultat
15
12
12
8
6
6
5
3

Medelvärde

8,375

Elev
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T8
T9

resultat
15
14
12
10
7
6
6
5

Medelvärde

9,375

Fördiagnosen skrev på lektionstid två veckor innan arbetet med EMM

och det

(Tabell 1) Gruppindelning av elever efter resultat på fördiagnos

traditionella materialet påbörjades
Både undersökningsgruppen och kontrollgruppen besvarade enkäten under lektionstid,
två dagar efter att arbetet med EMM och det traditionella övningshäftet avslutats. Två
elever var frånvarande från den lektionen och fick istället svara på enkäten en vecka
senare. Enkäten var densamma för båda grupperna med hade färgkodats med rött för
undersökningsgrupp och grönt för kontrollgrupp. Detta för att sedan kunna jämföra de
båda gruppernas svar mot varandra. Efterdiagnosen skrevs vid samma tillfälle som
enkäten genomfördes.
Intervjuerna genomfördes löpande under de kommande två veckorna, eleverna som
intervjuades valdes ut slumpvis. Efter 5 intervjuer upplevdes svaren vara återkommande.
Enligt Johansson och Svedner (2010) kallas det ”mättnadskriteriet” då det inte verkar
finnas flera uppfattningar. Man antas då ha funnit de vanligaste och viktigaste
uppfattningarna.
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Intervjuerna bandades med informanternas tillstånd och transkriberades sedan ordagrant.
Även pauser, dröjande svar och upprepningar transkriberades för att bevara känslan i
intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt. Efter transkriberingen lästes intervjuerna
upprepade gånger. Återkommande teman plockades ut från texten och sorterades i tre
huvudgrupper: Positiva upplevelser, negativa upplevelser samt utvecklingsmöjligheter.
Kommentarerna i dessa tre huvudgrupper delades sedan in i undergrupper. Resultatet syns
i (figur 5) stycke (3.3).

3 Resultat
Resultatdelen beskriver både de kvantitativa- och de kvalitativa delarnas resultat i
underökningen. Först den för- och efterdiagnoserna som både undersökningsgruppen och
kontrollgruppen genomförde, sedan EMMs för- och eftertest som endast fanns tillgängligt
för undersökningsgruppen att göra sedan en sammanställning av enkätsvaren. Avsnittet
avslutas med en sammanställning av den kvalitativa intervjuns resultat.

3.1 Resultat av fördiagnos samt efterdiagnos
Examensarbetets första frågeställning är: Hur skulle EMM kunna påverka svenska
gymnasieelevers baskunskaper i matematik? För att ge svar på den frågan har både
undersökningsgruppens- (U) och kontrollgruppens elever (K) fått göra en fördiagnos samt
en efterdiagnos med samma innehåll. Däremellan har eleverna i undersökningsgruppen
fått jobba med EMM och eleverna i kontrollgruppen jobbat med det som i den här
undersökningen

kallas

för

”traditionellt

övningshäfte”.

Nedan

redovisas

diagnosresultateten för undersökningsgruppen i (figur 1) och (tabell 2) och för
kontrollgruppen i (figur 2) och (tabell 3). I båda grupperna ingick åtta elever.
Gruppindelningen har skett enligt (tabell 1).

3.1.1 För-och efterdiagnos, en jämförelse.
Fem av åtta elever genomförde hela EMM inklusive tillhörande för- och eftertest, två av
eleverna genomförde den tillhörande förtestet samt 76% respektive 56% av kursmodulen
i programmet. Dessa elever skrev, precis som sina klasskamrater den för- och
efterdiagnos som alla i både undersökningsgruppen och kontrollgruppen skrev.
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Resultat för- och efterdiagnos
Undersökningsgrupp

Antal rätt

resultat fördiagnos

resultat efterdiagnos

16
14
12
10
8
6
4
2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Undersökningspersonens nummer

(Figur 1) Undersökningsgruppens resultat på för- och efterdiagnos sorterat efter person
Namn
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
medelvärde
Förändringsfaktor

resultat fördiagnos (Max 19p)

resultat efterdiagnos (Max 19p)
15
12
12
8

15
12
10
14

6
6
5
3
8,375

6
2
7
4
8,75
1,044776

(Tabell 2). Undersökningsgruppens resultat på för- och efterdiagnos med samma
innehåll.
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Resultat för- och efterdiagnos
Kontrollgruppen

Antal rätt

resultat fördiagnos

resultat efterdiagnos

16
14
12
10
8
6
4
2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Kontrollpersonens nummer

(Figur 2) Kontrollgruppens resultat på för- och efterdiagnos sorterat efter person

Elev

resultat fördiagnos (Max 19p)

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
Medelvärde

resultat efterdiagnos (Max 19p)
15
14
12
10
7
6
6
5
9,375

Förändringsfaktor

10
15
9
15
7
6
8
7
9,625
1,026667

(Tabell 3). Kontrollgruppens resultat på för-och efterdiagnos med samma innehåll.
Undersökningsgruppens medelvärdespoäng ökade från 8,378 poäng till 8,750, vilket är
en procentuell ökning med 4,478 procent. Kontrollgruppens medelvärdespoäng ökade
från 9,375 poäng till 9,625 poäng, vilket är en procentuell ökning med 2,667 procent.

3.1.2 En närmare jämförelse av diagnosresultaten
De provfrågor som användes i diagnosen behandlade baskunskaper enligt tabell 4 och 5.
Tabellerna behandlar även resultaten

21

Fråga

moment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

subtraktion med decialmtal
multiplikation med ett decialtal
prioriteringsregel
division med enkla potenser
närmevärde
bråk
aritmetik
bråk
bråk
algebra
division med decimal i täljaren
addition av bråk
division av bråk
negativa tal
algebra
algebra
multiplikation med parentes
potenslagar
multiplikation av bråk /förkorta

Antal rätt på Antal rätt på Antal procent som
fördiagnos efterdiagnos har rätt på
fördiagnosen
4
3
5
3
3
6
3
5
3
5
3
7
4
2
3
1
1
3
3

4
4
7
5
3
5
3
5
2
5
2
4
3
6
2
3
0
3
4

50%
38%
63%
38%
38%
75%
38%
63%
38%
63%
38%
88%
50%
25%
38%
13%
13%
38%
38%

Antal procent som har skillnaden mellan förrätt på efterdiagnosen och efterdiagnos i
procentenheter
50%
50%
88%
63%
38%
63%
38%
63%
25%
63%
25%
50%
38%
75%
25%
38%
0%
38%
50%

0
13
25
25
0
-13
0
0
-13
0
-13
-38
-13
50
-13
25
-13
0
13

(Tabell 4). Undersökningsgruppens resultat på för- samt efterdiagnos fördelat per fråga.

Fråga

moment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

subtraktion med decialmtal
multiplikation med ett decialtal
prioriteringsregel
division med enkla potenser
närmevärde
bråk
aritmetik
bråk
bråk
algebra
division med decimal i täljaren
addition av bråk
division av bråk
negativa tal
algebra
algebra
multiplikation med parentes
potenslagar
multiplikation av bråk /förkorta

Antal rätt på Antal rätt på Antal procent som
fördiagnose efterdiagnos har rätt på
n
en
fördiagnosen
4
4
8
6
8
7
3
6
4
0
2
5
1
3
6
3
0
1
1

7
5
6
4
5
3
2
5
5
4
3
3
0
3
4
2
0
4
1

50%
50%
100%
75%
100%
88%
38%
75%
50%
0%
25%
63%
13%
38%
75%
38%
0%
13%
13%

Antal procent som har skillnaden mellan förrätt på efterdiagnosen och efterdiagnos i
procentenheter
88%
63%
75%
50%
63%
38%
25%
63%
63%
50%
38%
38%
0%
38%
50%
25%
0%
50%
13%

38
13
-25
-25
-38
-50
-13
-13
13
50
13
-25
-13
0
-25
-13
0
38
0

(Tabell 5). Kontrollgruppens resultat på för- samt efterdiagnos fördelat per fråga.
För undersökningsgruppen förbättrades resultatet på 6 av frågorna, försämrades på 7 av
frågorna och var det samma på 6 av frågorna. Kontrollgruppens resultat förbättrades
också på 6 av frågorna, men försämrades på 10 av frågorna samt hade samma resultat på
3 av frågorna. I undersökningsgruppen har antalet rätta svar ökat med 12 stycken, i
kontrollgruppen har antalet rätta svar ökat med 13 stycken.
De moment som har förbättrats i undersökningsgruppen är:
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Multiplikation med decimaltal



Prioriteringsregler



Division med enkla potenser



Negativa tal



Algebra



Multiplikation av bråk/ förkorta

Tre av frågorna handlade om algebra, varav en hade förbättrat resultat, en hade ett
försämrat resultat och en hade ett oförändrat resultat. Frågorna som innehöll algebra var
alla av olika karaktär.
De moment som har förbättrats i kontrollgruppen är:


Subtraktion med decimal



Multiplikation med decimal



Bråk



Algebra



Division med decimal i täljaren



Potenslagar

Momentet bråk, vars innehåll är förståelse av bråk, förkom i tre frågor varav endast en
hade ett förbättrat resultat, de övriga två frågorna som innehöll bråk hade båda försämrade
resultat.
Det moment som förbättrades mest för undersökningsgruppen var negativa tal. Det
moment som förbättrades mest hos kontrollgruppen var algebra.

3.1.3 Resultat av EMMs eget för- och eftertest
I (figur 3) redovisas resultatet på EMMs eget för-och eftertest. Dessa tester hör till EMM
så endast eleverna i undersökningsgruppen hade möjlighet att utföra dessa. 6 av 8 elever
i undersökningsgruppen genomförde både för- och eftertest. Två elever genomförde
endast förtestet. Dessa elever hade 20% respektive 12% rätt på förtestet och finns inte
redovisade i (figur 3)
Av de elever som genomförde både för- och eftertest, höjde 3 elever sitt resultat, medan
3 elever sänkte sitt resultat.
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EMMs för- och eftertest
Förtest

eftertest

70

Antal rätt i %

60

50

60

56

60
52

48

40

40
30

32

52

48
40

36

28

20
10
0
1

2

3

4

5

6

Elevnummer

(Figur 3). Resultatet av EMMs eget för-och eftertest.

3.2 Hur upplever elever EMM, resultat av enkätsvar
Examensarbetets andra frågeställning lyder: ”Hur upplever elever EMM?”. I följande
avsnitt jämförs elevernas upplevelser av EMM kontra det traditionella arbetsmaterialet
med hjälp av en enkät. Enkäten består av 5 påståenden som sedan kan värderas i en
femgradig skala där 1 är lika med ”stämmer inte” och 5 är lika med stämmer helt.
Frågorna lyder:
Fråga 1: Materialet var roligt att jobba med
Fråga 2: Materialet gav mig ny kunskap
Fråga 3: Ett material som det här vill jag jobba mer med i matematikundervisningen
Fråga 4: Materialets nivå var för hög
Fråga 5: Materialets nivå var för låg
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Enkätsvar
Traditionellt övningshäfte

Elevate My Math

5

4,333

4

4,167

3,875
3,667
3

3,125

3,125
2,833
2,375 2,333

2

2,25

1

(Figur 4). Diagrammet visar elevenkätens svar. Enkäten avser svar gällande det
traditionella övningshäftet som

kontrollgruppen jobbat med, samt EMM som

undersökningsgruppen jobbat med.
Figur (4) visar att undersökningsgruppen, som jobbat med EMM, i högre grad tyckte att
enkätens påstående stämde överens med deras uppfattning än vad kontrollgruppens
elever, som jobbat med det traditionella materialet tyckte. Endast på fråga 4 som lyder ”
materialets nivå var för låg” hade kontrollgruppen en något högre medhållandegrad än
undersökningsgruppen.

3.3 Hur upplever elever EMM, resultat av kvalitativa intervjuer
Frågan om hur elever upplever att arbeta med EMM besvaras delvis av enkätsvaren, men
för att få en mer nyanserad bild har också en kvalitativ intervju genomförts med 5 stycken
elever. Resultatet av intervjuerna redovisas nedan.
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(Figur 5) Schematisk översikt av enkätsvar.
Vad som inte framgår i (figur 5) men som är högst relevant att ta upp är att alla
informanter på frågan om de har lärt sig någonting av att jobba med EMM svarar att: ja,
de har de.
Intervjusvaren har delats in i kategorierna positiva och negativa upplevelser av att
använda EMM samt av eleverna upplevda utvecklingsmöjligheter för EMM. Nedan
redovisas först de positiva sidor av EMM som eleverna upplevt, därefter de negativa.
Stycket avslutas med de förslag på utveckling av EMM som eleverna angett i intervjuerna
Vid intervjuerna återkommer samtliga informanter vid flera tillfällen med ord som ”bra”
”jättebra”, ”roligt” och ”kul”. Alla informanter upplever att det har varit en positiv
upplevelse att få öva och lära sig matematik på ett nytt och annorlunda sätt. I begreppen
”nytt” och ”annorlunda” läggs in att jobba med ett digitalt verktyg, att få se nya
lösningsstrategier samt att lösa andra sorters uppgifter än vanligt. Att EMM gör eleverna
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mer engagerade och koncentrerade på uppgiften är också ett frekvent återkommande tema
bland intervjusvaren, se två exempel i följande citat från två olika informanter:
”Jag har haft en mycket bättre koncentration, för att det kändes som om jag ville göra
det eftersom att jag blev så engagerad och då får man ju mer koncentration om man vill
göra det.”
”Det var roligt också, typ att man kunde svara samtidigt och få vara med hela tiden. Och
typ då kändes det som att man lär sig bättre om man jobbar samtidigt som dom
undervisar. Då får man tänka samtidigt, då blir det inte så tråkigt heller.”
Åsikter om EMMs instruktioner samt omfattning förekommer i både positiva och
negativa ordalag. Positiva tankar kring detta är att instruktionerna är ”tydliga”, ”utförliga”
och ”strukturerade”. Samt att omfattningen är välbehövlig.
Tre av fem informanter har upplevt att omfattningen av EMM varit för stor, att det har
tagit för lång tid att genomföra hela processen. Två av dessa informanter uppger
dessutom att nivån på programmet var för svår, varav en informant kände att
instruktionerna gick för fort.
Två önskemål om förändringar i programmet har framkommit under intervjuerna. Den
första är att svårighetsgraden på kursmodulen borde korreleras med svårighetsgraden för
sluttestet, informanten upplever att lektionernas svårighetsgrad ligger långt under
sluttestets svårighetsrad. Det andra önskemålet som framkommit är att det önskas
feedback på sluttestets svar direkt efter utfört sluttest, detta för att få en snabb
återkoppling till vad som missats.
Examensarbetets tredje frågeställning: ”Kan EMM vara ett komplement till ordinarie
undervisning”? Besvaras i diskussionsdelen som en sammanställning av alla resultat
ovan.

4 Diskussion
I följande avsnitt kommer de resultat som framkommit i föregående kapitel att diskuteras
i relation till de syften som ställts upp. Först behandlas valda metoder samt dess reliabilitet
och validitet i en metoddiskussion. Efter det tas de resultat som framkommit upp i relation
till den tidigare forskning, se avsnitt (1.3). Sist lämnas förslag på vidare forskning i ämnet.
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4.1 Metoddiskussion
För att besvara examensarbetets frågeställningar har både kvantitativa och kvalitativa
metoder använts. De kvantitativa metoder som använts är den för-och efterdiagnos som
användes för att se om elevernas matematiska baskunskaper förändrats. I EMM
förekommer också ett för- och eftertest vars resultat tas upp i avsnitt (3.1.3). Den enkät
som

redovisas

i

avsnitt

undersökningsgruppens

och

(3.2)

tar

upp

en

kontrollgruppens

kvantitativ
upplevelser

jämförelse
av

mellan

respektive

matematikmaterial. Intervjun som redovisas i avsnitt (3.3) är en kvalitativ undersökning
om elevernas upplevelser av att jobba med EMM.
Alla resultat bör relateras till det underlag som ligger till grund för undersökningen. Då
underlaget är mycket litet, endast 8 personer i undersökningsgruppen och lika många i
kontrollgruppen, spelar tillexempel ett poängs skillnad för en person som skriver
diagnosen mycket stor roll, det samma gället för ett enkätsvar. Med detta följer att det
kvantitativa resultatet har en låg reliabilitet.
Undersökningen har gjorts utanför ordinarie matematikundervisning. Alla elever som
deltagit har informerarats om att undersökningen inte kommer att användas som något
bedömningsunderlag för deras kommande betyg men att det är viktigt att göra sitt bästa
för att undersökningen ska få tillförlitliga resultat.
Resultaten på EMMs förtest var generellt låga, de låg mellan 56% och 12%. Detta betyder
att eleverna i undersökningsgruppen fick ägna mycket tid åt kursmodulen av EMM. De
elever som har slutfört hela EMM har i genomsnitt först jobbat i 58 minuter med
fördiagnosen och sedan i 209 minuter med kursmodulen. Efter detta har de genomfört
eftertestet. Eftertestet har i genomsnitt tagit 53 minuter för eleverna. Med tanke på att
denna undersökning har skett utanför ordinarie matematikundervisning finns en möjlighet
att eleverna sett den som mindre viktig då det inte är betygsgrundande eller obligatoriskt.
Även om eleverna har haft intentionen att genomföra EMM efter bästa förmåga så kan
eftertestets resultat, då tre av eleverna har fått sämre resultat, skvallra om att en viss grad
av trötthet infunnit sig. Detta kan betyda att det sammanställda resultatet på EMMs föroch eftertest saknar god reliabilitet, då eleverna inte fått förutsättning eller haft motivation
att prestera på topp.
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Detsamma gäller resultaten från den för- och efterdiagnos som gjordes av både
undersökningsgruppen och kontrollgruppen. Kontrollgruppen jobbade med sitt
traditionella övningshäfte under samma tid som undersökningsgruppen jobbade med
EMM, dock går inte kontrollgruppens effektiva arbetstid eller individuella fullföljande av
materialet att kontrollera på grund av dess analoga konstruktion. Då efterdiagnosen skrevs
kan det precis som vid EMMs eftertest för undersökningsgruppen, infunnit sig en viss
trötthet. Fyra elever, två ur undersökningsgruppen och två ur kontrollgruppen försämrade
sitt resultat mellan för-och efterdiagnos. Det bör tilläggas att för-och efterdiagnosen hade
exakt samma innehåll (se bilaga 2). Med detta konstateras att inte heller för- och
efterdiagnosen har någon hög reliabilitet.
Enkäten som används i undersökningen bygger på en femgradig skala där 1 likställs med
”stämmer inte” och 5 likställs med ”stämmer helt”. Enkäten är enligt Johansson, Svedner
(2010) rätt konstruerad med konkreta frågor och fasta svarsalternativ. Eventuellt kan det
tunna underlaget utgöra en brist i reliabiliteten. Dock kan det i enkätsammanställningen
utläsas en trend som visar att informanternas upplevelser skiljer sig mellan
undersökningsgruppen och kontrollgruppen, se (figur 4). Tillsammans med intervjuerna
kan enkätens svar visa på ett visst mått av validitet då dessa svar sammantaget kan vittna
om elevernas upplevelse av att jobba med EMM.
När det kommer till den kvalitativa intervjun går inte reliabiliteten att beräkna
kvantitativt. Jag har här istället utgått från att försöka utföra intervjuerna och bearbeta
dess råmaterial med så stor tillförsikt som möjligt för att det redovisade resultatet ska vara
tillförlitligt, se (3.3).

4.2 Diskussion om resultat i förhållande till tidigare forskning
Examensarbetets första forskningsfråga lyder: ”Hur skulle EMM kunna påverka svenska
gymnasieelevers baskunskaper i matematik?”. Här kan man tycka att resultaten talar sitt
tydliga språk: Vi vet inte enligt denna undersökning. Som tidigare diskuterats är
underlaget och utformningen av för- och efterdiagnos inte pålitligt nog för att besvara den
frågan. Dock skulle en utveckling av frågan kunna besvaras utifrån framförallt de
kvalitativa resultaten från intervjuerna tillsammans med de kvantitativa resultaten från
enkäten. Om fråga skulle omformuleras och ställas som följer: ”Hur skulle EMM kunna
påverka matematikundervisningen och dess resultat i den svenska gymnasieskolan?”
skulle svaret bli mer uttömmande. Om vi ser tillbaka på den genomgång av tidigare
29

studier och litteratur som tas upp i avsnitt (1.2) och (1.3) drar Davidsson m.fl (2013)
slutsatsen att en viktig gemensam faktor hos de flesta högpresterande länder i PISA
undersökningen är att de har ett skolsystem med hög likvärdighet. Det vill säga att de
nationella skolsystem som lyckats höja prestationsnivån för de svagpresterande eleverna
och därmed minskar den totala spridningen uppvisar höga medelvärden i PISA studierna.
När de gäller de svenska elevernas PISA resultat visar åren av nedgång i
resultatmedelvärdet även på en ökad spridning där lågpresterande elevers resultat
minskar, medan denna nedgång inte syns på samma sätt hos högpresterande elever
(Davidsson m.fl 2013). I Sverige jobbar i dag skolverket mot en likvärdig skola.
Skolverket säger:
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt
skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och
förutsättningar (skolverket, 2019).

Även PISA är inne på samma linje och betonar att ett skolsystem är mer likvärdigt om en
så stor andel av eleverna som möjligt uppnår en grundläggande nivå av färdighet
(Skolverket 2016a). Likvärdighet definieras alltså i det här sammanhanget som att ge alla
svenska elever samma möjligheter genom att låta så många elever som möjligt uppnå en
acceptabel nivå i det som vi i det här examensarbetet kallar matematiska baskunskaper.
Då den här undersökningen inte fokuserat på vad bristen på kunskap egentligen beror på,
kan vi här bara utgå från frågan hur vi i den svenska gymnasieskolan ska kunna reparera
de brister som eleverna så ofta har när det börjar men även när de slutar gymnasieskolan.
Vi vill hitta en lösning för att reparera det brister i elevernas räknefärdigheter som
uppstått. Ett stort problem i detta tycks vara avsaknaden av tid för de lärare som ska hinna
med både det nya kursinnehållet samt att hitta och reparera de brister som eleverna så ofta
har. För att detta ska ske behövs precis som Wallin (2017) konstaterar ett verktyg som
frigör tid för läraren att undervisa i den pågående kursen samtidigt som det effektivt
undervisar eleven på en individuell nivå.
EMM har just dessa två egenskaper, EMM individanpassar sitt innehåll i kursmodulen
efter elevens resultat på förtestet, dessutom är EMM självinstruerande och designat för
att eleverna ska kunna jobba helt självständigt. Det framkommer också tydligt i
intervjuerna att eleverna i undersökningsgruppen upplever EMM som ett material med
goda förutsättningar att fungera som ett självständigt arbetsmaterial. Materialets
instruktioner upplevs enligt intervjuerna som mycket utförliga, strukturerade och tydliga.
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Några elever upplever också instruktionerna som långa samt att de går för fort fram, men
här bör tilläggas att undersökningen är gjord under en mycket begränsad tid. Med mer tid
till förfogande är möjligheten mycket stor att instruktionerna inte känns lika långa.
Instruktionerna är dessutom mycket enkla att pausa, backa och ta om i händelse av att de
upplevs som att de går för fort.
Examensarbetets andra frågeställning lyder: ”Hur upplever elever EMM?”. Enlig
enkätsvaren (3.2) och det sammanställda resultatet från intervjuerna (3.3) tycks eleverna
vara mycket nöjda med EMM. Enkäterna ger dessutom en jämförelse mellan
undersökningsgruppen

och

kontrollgruppen.

Denna

jämförelse

visar

att

undersökningsgruppen upplever EMM mer positivt än vad kontrollgruppen tycks uppleva
det traditionella övningshäftet. Nivån på materialet tycks dessutom inte upplevas varken
för svår eller för lätt av undersökningsgruppen, vilket torde betyda att svårighetsgraden
på EMM ligger på en bra nivå. Enligt intervjusvaren tycks alla informanter generellt vara
mycket positiva till att arbeta med EMM.
Examensarbetets tredje forskningsfråga lyder: ”Kan EMM vara ett komplement till
ordinarie undervisning?”. Sammantaget kan vi konstatera att EMM enligt denna
undersökning har upplevts på ett mycket positivt sätt av eleverna. Utifrån
undersökningens resultat går det dock inte att dra någon slutsats om EMMs
kunskapseffekter. Det bör dock, med tanke på tidigare forskning om vilka digitala
hjälpmedel som tycks vara effektiva, på ett bra sätt gå att använda EMM som ett effektivt
komplement till den ordinarie undervisningen. Att EMMs utformning gör det möjligt att
använda EMM som just ett komplement till ordinarie undervisning är en viktig egenskap
hos verktyget, då det har visat sig särskilt effektivt att använda digitala verktyg för att
utveckla matematiska förmågor just i kombination med en i övrigt rik undervisningsmiljö
(Wallin, m.fl, 2017). För lärare som i dag är hårt belastade med att dels undervisa i
pågående kurs samt dessutom hitta och reparera de kunskapsbrister som redan finns hos
eleverna sedan tidigare kurser, är det mycket svårt att finna tid och motivation till att
skapa rika undervisningsmiljöer. EMMs utformning kan göra det möjligt för dessa lärare
att få tid, ork och lust till att skapa en kreativ utbildningsmiljö för sina elever.

4.3 Avslutande kommentarer och förslag på fortsatt forskning
Samtidigt som dagens samhälle ställer allt högre krav på ett matematiskt kunnande, har
vi i Sverige i flera års tid sett en nedåtgående trend i svenska elevers matematikkunskaper.
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För att bemöta samhällets krav har det enligt Myndigheten för skolutveckling (2003)
undan för undan lagts in fler och fler moment i matematikundervisningen. Detta har
skapat stora problem för både lärare och elever. Syftet med detta examensarbete har varit
att undersöka svenska elevers uppfattning om det digitala verktyget EMM samt om EMM
kan vara en möjlig lösning på de problem som uppstår i och med att många elever i
svenska skolor inte får med sig alla nödvändiga matematiska baskunskaper från
grundskolan till gymnasiet. Vi har i denna undersökning fått en uppfattning om att EMM
av eleverna upplevs som någonting positivt. Dock har vi inte fått några svar på hur de
matematiska baskunskaperna förändras hos elever i svenska skolor när de får jobba med
EMM. Vidare undersökningar av detta skulle vara av stor vikt att göra.
Det skulle vara intressant att göra en längre studie, en studie där EMM integreras i
undervisningen redan från höstterminens start och effekterna av dess användning
utvärderas i och med de nationella proven. I denna studie skulle en undersökning och en
utvärdering av vilka tröskelbegrepp som behöver ingå i EMM med hänsyn till den
svenska läroplanen göras samt en utvärdering av vilka tröskelbegrepp som faktiskt
utvecklas.
Ett större elevunderlag än i denna undersökning är att rekommendera för ovan nämnda
förslag på vidare forskning. Vidare bör ett flertal undervisanande lärares upplevelse av
EMM undersökas.
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Bilaga 1: Elevate My Math, List of Remedial Modules
Bilaga 2: För- och efterdiagnos
Bilaga 3: Enkät
Bilaga 4: Traditionellt övningsmaterial
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Bilaga 1

Elevate My Math
List of Remedial Modules:
1. Properties of Numbers a. Place Value of whole numbers
b. Reading and Writing of Whole numbers
c. Place Value of Decimal Numbers
d. Equality and Inequality (greater than and less than)

2. Basic Operations a. Addition
b. Subtraction
c. Multiplication
d. Division
e. Rounding

3. Fractions a. Introduction to Fractions
b. Equivalent Fractions
c. Simplifying Fractions
d. Adding and Subtracting Fractions
e. Multiplying Fractions
f. Dividing Fractions

4. Advanced Operations a. Laws of Signed Numbers: Addition & Subtraction
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b. Laws of Signed Numbers: Multiplication & Division
c. Exponents
d. Order of Operations

5. Basic Algebra a. Introduction to Algebra
b. Factoring Algebraic Expressions
c. Exponent Rules
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Bilaga 2

För/efter diagnos
1. Beräkna
2,35 − 0,5

________________________________________________________________
_____
2. Beräkna
8 ∙ 0,3

________________________________________________________________
_____
3. Beräkna
6+4∙3

________________________________________________________________
____
4. Beräkna
102
52

________________________________________________________________
_____
5. Vilket av följande tal är det bästa närmevärdet till 25,6 ∙ 0,45?
0.115

1,15

11,5

115

1150

39

________________________________________________________________
_____
1

6. Vad är hälften av 3 svara i bråkform

________________________________________________________________
_____
7. Vilket tal är minst? Ringa in ditt svar
3

2
5

𝜋

3

10
3

√8

________________________________________________________________
_____
8. Fyll i det tal som saknas så att likheten stämmer
1
+
4
8

= 1

___________________________________________________________________
9. Fyll i det tal som saknas så att likheten stämmer
1 8
+
= 1
3

40

________________________________________________________________
_____
10. Beräkna värdet av uttrycket
𝑎
−𝑐
𝑏
𝑑å 𝑎 = 8 ∙ 107 , 𝑏 = 2 ∙ 104 , c =8 ∙ 102

________________________________________________________________
_____
11. Beräkna
34,8⁄6

________________________________________________________________
_____
12. Beräkna
2 5
+
3 9

________________________________________________________________
_____
13. Beräkna
2
4⁄
3

________________________________________________________________
_____
14. Beräkna
41

(−2) ∙ (−9)
3 ∙ (−3)

________________________________________________________________
_____
15. Beräkna y
24
=3
𝑦+1

________________________________________________________________
_____
16. Beräkna x
7𝑥 − (3𝑥 + 2) = 18

________________________________________________________________
_____
17. Förenkla så långt som möjligt
2𝑧(3𝑧 − 1)

________________________________________________________________
_____
18. Beräkna
43 ∙ 45
48

42

________________________________________________________________
_____
19. Beräkna och förkorta så långt som möjligt
4 3
∙
5 2
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Bilaga 3
Materialet var roligt att jobba med
Stämmer helt 5

4

3

2

1 Stämmer inte

3

2

1 Stämmer inte

Materialet gav mig ny kunskap
Stämmer helt 5

4

Ett material som det här vill jag jobba mer med i matematikundervisningen
Stämmer helt 5

3

3

2

1 Stämmer inte

4

3

2

1 Stämmer inte

4

3

2

1 Stämmer inte

Materialets nivå var för hög

Stämmer helt 5

Materialets nivå var för låg

Stämmer helt 5
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Bilaga 4

45

46

47

48

