
 
 
 
 
 

 
 

Formativ bedömning inom 
digitala läromedel i matematik 
Återkoppling - nödvändigt för både lärare och elev 

Formative assessment within digital learning materials in mathematics 

Feedback - a necessity for both teachers and pupils 

 
Jeanette Eriksson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Utbildningsprogram: Grundlärarprogrammet fk-3 Distans 

Högskolepoäng: 30hp 

Handledare: Maria Fahlgren 

Examinator: Yvonne Liljeqvist 

Datum: 20190620 



Abstract 
The use of digital teaching materials in mathematics is becoming increasingly more 

common within school teaching. Examining the teaching material becomes an 

important part of the teacher's work. Not least to ensure a successful teaching that is 

quality assured, against the Swedish curriculum. Successful teaching has long been 

characterized by formative assessment for learning. In this work, five digital 

teaching materials for mathematics have been examined through a qualitative 

content analysis. The purpose has been to establish the feedback structure of the 

digital teaching aids. The digital teaching materials that have been studied are 

designed for pupils in grades 1–3, where both a pupil client and teacher client are 

included. The survey has been based on an analysis schedule and the result has 

been set against various key factors for feedback. The result showed that three out 

of five digital teaching materials are "smart" and can provide the pupil with tasks 

that contribute to the pupil's progression. Yet, it´s only one of five digital teaching 

materials that has a well-developed system that makes full use of the potential that 

exists in a digital teaching material. A summary conclusion is that the digital 

teaching materials seem to strive to design a formative feedback structure, while 

some of the teaching aids do not pretend to be anything but a tool for quantity 

training. 
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Sammanfattning 
Användning av digitala läromedel i matematik, blir allt vanligare i skolans under-

visning.  Att granska läromedlet blir således en viktig del av lärarens arbete. Inte 

minst för att säkerställa en framgångsrik undervisning som är kvalitetssäkrad, mot 

den svenska läroplanen. Framgångsrik undervisning har länge präglats av formativ 

bedömning för lärande. I det här arbetet har fem digitala läromedel för matematik 

undersökts genom en kvalitativ innehållsanalys. Syftet har varit att fastställa de di-

gitala läromedlens återkopplingsstruktur. De digitala läromedel som har undersökts 

är framtagna för elever i årkurs 1–3, där både en elevklient och lärarklient är inklu-

derade. Undersökningen har utgått ifrån ett analysschema och resultatet har ställts 

mot olika nyckelfaktorer för formativ återkoppling. Resultatet visade att tre av fem 

läromedel är ”smarta” och kan förse eleven med uppgifter som bidrar till elevens 

progression. Samtidigt så är det endast ett av fem läromedel som har ett väl utveck-

lat system som till fullo använder sig av den potential som föreligger ett digitalt 

läromedel. En sammanfattande slutsats är att de digitala läromedlen förefaller 

sträva efter att utforma en formativ återkopplingsstruktur, samtidigt som några av 

läromedlen inte utger sig för att vara något annat än ett redskap för att mängdträna.   

 

Nyckelord: Matematik, återkoppling, digitala läromedel, lärare, formativ bedöm-
ning. 
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1 INLEDNING  

Digital kompetens är en av fem nyckelkompetenser i Sveriges digitaliserings-

strategi, vilket i skolkontext innebär att alla elever ska få möjlighet att ut-

veckla en digital kompetens i skolan (Regeringskansliet, 2017). I skolans 

verksamhet betecknas tekniken där integrering av exempelvis datorer, surf-

plattor, applikationer och program, som IKT, informations- och kommunikat-

ionsteknik (Åkerfeldt, 2014). Skolverket menar att genom integrerad digitali-

sering i undervisningen, ökar elevernas förutsättningar för lärande samtidigt 

som de rustas för en allt mer digitaliserad framtid. Den 1 juli 2018 revidera-

des således läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, till 

att inkludera digital kompetens för eleverna (Skolverket, 2018a).  

I skrivande stund finns det begränsat med forskning kring lärande effek-

terna av att använda digitala verktyg i skolan. En del av de studier som före-

kommer visar att själva användandet av de digitala verktygen inte ger något 

ökat lärande i sig, men att det har gett en viss ökad motivation hos eleverna 

(Andersson & Johansson, 2014; Blomgren, 2016). Däremot har elevens moti-

vation tillsammans med en god didaktik, kunnat visa på goda studieresultat 

(Hylén, 2013; Utbildningsutskottet, 2016; Wallin, 2017).  

God didaktik inkluderar en fungerande återkopplingsstruktur enligt Hat-

tie och Timperley (2007). Återkoppling är en del av paraplybeteckningen for-

mativ bedömning för lärande. Bedömning för lärande har länge präglats av 

tre aktörer, nämligen läraren, eleven och kamraten. Undervisning genom IKT 

möjliggör nu ytterligare en aktör i den formativa bedömningsprocessen, näm-

ligen det digitala verktyget (Hirsh & Lindberg, 2015).  

I Hatties (2012) evidensbaserade studie där över 800 metaanalyser sam-

manställts, hamnar återkoppling som en av de mest effektiva faktorerna för 

en framgångsrik undervisning och ett ökat lärande. Vidare understryks det att 

strukturen av återkoppling kan ge både positiva och negativa konsekvenser 

för lärandet. Detta beror på hur återkopplingen formuleras i undervisningens 

genomförande samt på vilken nivå den är verksam (Hattie, 2012). Med detta i 
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beaktande så uppstår ett intresse i att undersöka hur återkoppling kommer till 

uttryck i ett digitalt läromedel.  

Matematik är ett av de ämnen där återkoppling i form av direktfeedback 

är vanligast, det vill säga att eleven får en direkt återkoppling på om svaret 

som angetts är rätt eller fel (Green, 2014). Det vore därför intressant för min 

egen kommande yrkesutövning, men även för redan verksamma lärare, att 

undersöka hur återkoppling kommer till uttryck i ett digitalt läromedel inom 

matematik. 

Verksamma lärare i skolan är, i många fall, belagda med ansvaret att 

själva välja ut de digitala läromedel som ska användas i undervisningen. Här 

visar studier att det saknas tillräcklig kompetens bland lärarna, för att kunna 

avgöra vilket digitalt läromedel som ger en framgångsrik undervisningsmöj-

lighet (Willermark, 2018). 

Ett läromedel som främjar framgångsrik undervisning ska bland annat 

kunna frigöra resurser för läraren. Ett digitalt läromedel kan även vara ett 

kraftfullt stöd i den formativa bedömningsprocessen (Persson & Johansson, 

2014). Detta förutsätter då att läromedlet är byggda till att konstruera åter-

koppling i både undervisningens genomförande som vid bedömning. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studien är att undersöka digitala läromedel i matematik för 

elever i årskurs 1–3, med fokus på formativ bedömning för lärande. 

1.1.1 Frågeställning 

ª På vilket sätt ger digitala läromedel återkoppling till eleven?  

ª På vilket sätt stödjer digitala läromedel läraren, i den formativa åter-

kopplingen till eleven? 
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2 FÖRDJUPAD BAKGRUND 

Begreppen formativ bedömning och bedömning för lärande kommer i detta 

kapitel att ges en närmare presentation. Syftet med kapitlet är att ge en dju-

pare förståelse för begreppen då de används genomgående i detta arbetet.  

2.1 Formativ bedömning och bedömning för lärande 
Formativ bedömning och bedömning för lärande, har under åren figurerat i 

forskning med lite olika definitioner, men oftast med samma grundbetydelse. 

Det vill säga att formativ bedömning för lärande är ett sätt att undervisa och 

ett sätt att lära och ska inte förväxlas med bedömning som utförs i betygs el-

ler urvalssyfte (Hirsch & Lindberg, 2015; Ryve m.fl., 2018). Bedömning som 

sker i betygs eller urvalssyfte brukar benämnas som summativ bedömning 

(Hattie, 2012). Begreppet formativ bedömning för lärande kan enligt forsk-

ning utföras på olika sätt, såsom genom återkoppling, självreglerat lärande, 

självbedömning eller kamratbedömning (Black & Wiliam, 1998; Hattie, 

2012). De faktorer som utgör en formativ bedömning, kan appliceras på ma-

tematik, då samma beståndsdelar gäller som för övriga skolämnen (Green, 

2014). 

2.1.1 Formativ bedömning  

I det här arbetet kommer formativ bedömning, bära den betydelse som pre-

senteras i Hattie och Timperley (2007). Deras forskning baseras på klass-

rumsinteraktioner fristående specifika ämnen, vilket gör det applicerbart på 

matematik i detta arbetet. Formativ bedömning beskrivs som följande; 

”…information provided by an agent (e.g., teacher, peer, book, parent, self, 
experience) regarding aspects of ones’ performance or understaning…Feed-
back thus is a ”consequence” of performance…”. (Hattie & Timperley, 2007, 
s.81) 

 

Med andra ord så beskrivs formativ bedömning som en återkoppling till ele-

ven genom olika agenter. Återkoppling bär information över elevens prestat-

ion och förståelse av uppgiften. Återkoppling fungerar som en konsekvens av 
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ett handlande för att hjälpa eleven framåt i sitt lärande. Återkoppling är verk-

sam vid olika tidpunkter i elevens arbetsgång (före, under och efter) vilket 

presenteras närmare under 4.1. När Hattie och Timperley (2007) presenterar 

agenter för återkoppling, så är läraren den agent som figurerar mest frekvent, 

vilket även speglas i detta arbete. Men vi har tidigare presenterat ytterligare 

en agent som är värd att ha med i den formativa bedömningsprocessen, 

nämligen det digitala verktyget. Vilket ger återkoppling ytterligare en verk-

sam kanal (Hirsch & Lindberg, 2015).  

2.1.2 Bedömning för lärande  

Bedömning för lärande beskrivs av Hattie och Timperley (2007) som 

återkoppling till läraren, och även här bär återkopplingen information om 

elevens prestation och förståelse av uppgiften. Informationen behöver stå i 

relation till någon av tre återkopplingsfrågor (varför, hur och vad) som 

presenteras under 4.1. Återkoppling till läraren syftar till att skapa 

möjligheter för läraren att forma sin undervisning för att kunna leda eleven 

framåt i sitt lärande (Hattie & Timperley, 2007). Återkopplingen ger med 

andra ord läraren ett kvitto på om den utförda undervisningen leder eleven 

mot önskvärt mål, eller om någonting behöver justeras. Då det digitala 

läromedlet räknas som agent, fungerar återkopplingsstrategierna även mellan 

elev och digitalt läromedel som mellan lärare och digitalt läromedel (Hirsch 

& Lindberg, 2015).  

Figur 1. Återkopplingsstruktur elev-agent, agent-elev samt agent-agent. 

Lärare

Digitalt 
läromedelElev

Formativ 
återkoppling för 

lärande
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3 LITTERATURBAKGRUND 

I detta kapitel kommer litteratur och forskning som är relevant för studien att 

presenteras. Inledningsvis diskuteras skolans utveckling och digitalisering. 

Vidare beskrivs problematiken över bristande kompetensutveckling i digitali-

seringsstrategier, samt svårigheter i att granska och utvärdera digitala lärome-

del generellt. Därpå presenteras en studie där digitala läromedel i matematik 

har undersökts med syfte att fastställa dess innehåll och funktion. Studien har 

som avsikt att vara ett stöd för läraren, i valet av digitala läromedel inom ma-

tematik. Denna studie ligger även som grund för genomförande av empiriin-

samling i detta arbetet. Avslutningsvis skildras den formativa återkopplingen, 

som sker hos eleven och läraren i matematikundervisningen. 

3.1 Skolan digitaliseras 
Skolan idag, i likhet med samhället, blir allt mer digitaliserat. Detta medför 

ett ökat behov av digital kompetens bland både lärare och elever (Skolverket, 

2018b).  

I maj 2017 togs det beslut om en samlad digitaliseringsstrategi, som ger 

en version av ett hållbart digitaliserat Sverige (Regeringskansliet, 2017). Med 

den vill regeringen höja måluppfyllelsen och öka likvärdigheten i skolan. Re-

geringen vill att skolan ska vara ledande i användandet av IKT med hög digi-

tal kompetens för att möta framtidens behov (Skolverket, 2018b).  

Som ett resultat av regeringens beslut, har de flesta skolor idag tillfullo 

infört det som benämns som 1:1 satsning (Fleischer, 2013; Skolverket, 2016; 

Åkerfeldt, 2014). 1:1 satsningen innebär att varje elev (i grundskolan och 

gymnasiet) får tillgång till en egen dator eller surfplatta som ett stöd i under-

visningen.  

Regeringens övergripande mål för skolan är indelade i olika fokusområ-

den och delmål i samråd med statens kommuner och landsting (SKL). Ett av 

dessa fokusområden handlar om att digitaliseringen ska underlätta för perso-

nalens arbetssituation när det gäller frågor om undervisning och administrat-

ion (Utbildningsutskottet, 2016). 
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Med bra metoder och rätt verktyg kan digitaliseringen underlätta för persona-

lens administrativa del av undervisningen. Det kan handla om planering, ge-

nomförande, uppföljning eller utvärdering. Men potentialen som föreligger 

hos digitaliseringen måste realiseras, resurserna som införs i skolorna måste 

vara användarvänliga och effektivisera arbetet för lärarna. Innehållet behöver 

vara utvecklat för att kunna anpassas i arbetet kring undervisning och lärande 

(Utbildningsutskottet, 2016). Dessa nya fordringar i utbildningsväsendet stäl-

ler nya krav på lärarna, som nu behöver utveckla strategier för undervisning i 

samspel med elever, ämnesinnehåll och IKT (Åkerfeldt & Selander, 2016).  

I en rapport från Skolverket uppvisar svenska lärare att de saknar kom-

petensutvecklingsinsatser gällande undervisning med stöd av IKT. Lärarna 

hävdar att de behöver vägledning i hur IKT kan användas för att det ska vara 

ett bra pedagogiskt stöd i undervisningen (Skolverket, 2016). 

3.2 Digitala läromedel 
Marknaden idag erbjuder flertalet digitala läromedel inom de flesta ämnen. 

Men för att kunna säkerställa god undervisningskvalitet krävs det fortsatt 

forskning kring läromedlets funktioner. Läromedel bör kunna tillföra ett mer-

värde för undervisningen, det vill säga att det digitala läromedlet ska tillföra 

något som ett traditionellt läromedel inte kan (Persson & Johansson, 2014). 

Studier visar att undervisning med digital teknik kan främja barns tidiga ma-

tematikutveckling, speciellt för elever som riskerar att halka efter i sin ut-

veckling (Håkansson & Sundberg, 2012). Arbetet kan med stöd i digitala 

läromedel, fungera både förberedande samt ha en kompensatorisk effekt. Di-

gitaliseringskommissionen menar att svårigheterna ligger i att hitta tydliga 

egenskaper som utmärker ett välkonstruerat digitalt läromedel, som passar 

syftet med undervisningen (Utbildningsutskottet, 2016). 

Sjödén (2014) framhåller att det finns många inställningar som är ge-

mensamma när det gäller utvärderingsmodeller som under åren formats av lä-

rare för de digitala läromedlen. Han menar att det går att utvärdera pedago-

giska produkter oberoende av vilken undervisningssituation det gäller. Det 

räcker med några begränsade huvudkriterier för att kunna göra meningsfulla 
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värderingar. Detta bildar då en utgångspunkt i det faktiska mötet med under-

visningssituationerna (Andersson & Johansson, 2014). För att kunna skapa en 

gemensam värdering över digitala läromedel, så behöver de först kategorise-

ras i olika fack eller genrer. Olika genrer av läromedel ger en gemensam för-

ståelse över läromedlets främsta funktioner, även om olika läromedel kan be-

stå av likvärdiga funktioner (Åkerfeldt & Selander, 2016). Ett läromedel som 

till exempel erbjuder mängdträning ger eleven möjlighet att träna okomplice-

rade repetitiva övningar (träna multiplikationstabellen exempelvis). Läromed-

let har många gånger målet att automatisera färdigheter. Återkoppling sker 

oftast som direktåterkoppling eller korrigerande återkoppling på uppgiftsnivå 

(Hattie, 2012). Ett digitalt lärspel utnyttjar spelmekanismer såsom uppdrag, 

utmaningar, belöningar och tävlingsmoment för att förmedla ett ämnesinne-

håll. Återkoppling sker ofta på personlig nivå med bakåtsyftande belöningar 

men även på uppgiftsnivå där spelet förmedlar rätt eller fel svar. Det före-

kommer även interaktiva böcker, som är en digital bok på webben. Där fyller 

eleven i uppgifterna digitalt, i en likadan matematikbok som eleven skulle 

kunna haft analogt (Andersson & Johansson; 2014; Åkerfeldt & Selander, 

2016). 

3.3 Digitala läromedel i matematik 
Choppin, Carson, Borys, Cerosaletti och Gillis (2014) presenterar i en veten-

skapsartikel det ökande användandet av digitala läromedel i matematikunder-

visningen för elever i grundskolans lägre åldrar. Det framgår att användandet 

av kommersiella program ökar och att det finns tillgång till medier som 

skulle kunna ersätta de traditionella läroböckerna helt. Men Choppin m.fl. 

(2014) belyser det faktum att ingen vid tidpunkten undersökt dessa läromed-

len i syfte att fastställa dess egenskaper och funktioner, vilket är anledningen 

till studiens uppkomst. I studien skapas ett tematiskt ramverk utifrån forsk-

ningslitteratur. Detta visar hur ett digitalt läromedel i matematik kan analyse-

ras med syfte att vara ett stöd för läraren, i valet av digitalt läromedel. Ram-

verket är skapat utifrån tre teman; Elevernas interaktion med läromedlet, 
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lärarens användning och anpassning av läromedlet samt bedömningssystem 

och funktioner (Choppin m.fl., 2014). 

Studien analyserar sex digitala läromedel i matematik, verksamma i 

U.S.A., med tio till tolv lektioner för varje läromedel. Urvalet i studiens data-

insamling består av digitala läromedel där flera funktioner är möjliga. Läro-

medlet ska bland annat erbjuda någon form av multimodalt innehåll och ett 

bedömningssystem. Analysen undersöker även användarvänligheten för lära-

ren. Urvalet utgörs av läromedel framtagna av stora läromedelsförlag, läro-

medel som blivit populära genom media och läromedel som har ett attribut 

som är unikt på något sätt.  

En förstudie ledde till en grundligare undersökning av läromedlets be-

dömningssystem och funktion, i syfte att kunna avgöra hur programmet ger 

eleverna tillgång till återkoppling baserat på prestation. Det visar sig att fler-

talet program inte ger användbar information till eleven alls. I resultatet fram-

kommer det även att läromedlen är något begränsade, i jämförelse med den 

potential som ett digitalt läromedel kan ha. Exempelvis är det enbart tre pro-

gram som använder funktionerna där eleverna kan kommunicera med 

varandra eller med läraren. Endast två program utnyttjar de fördelar som mul-

timodalt lärande ger. Det största användningsområdet som de analyserade 

programmen erbjuder, är individuell färdighetsträning med liten eller ingen 

lärarkontakt. De flesta programmen erbjuder individanpassade nivåer, men 

endast två program kan automatiskt se vad eleverna behöver arbeta med i ett 

nästa steg, utifrån vad/hur de presterar i uppgifterna. I de övriga får läraren 

manuellt välja ut arbetsområde. (Choppin m.fl., 2014).    

3.4 Återkoppling i matematik 
Studier visar starka argument över hur lärares bedömning och lämplig åter-

koppling till eleverna, har stor betydelse för elevernas lärande inom matema-

tik (Green, 2014). Formativ bedömning, presenteras i en vetenskapsartikel av 

Black och William (1998), som en av de mest effektiva undervisningssätt för 

att främja elevers inlärning. Det förekommer vissa motargument över Black 

och Williams efterforskning, och då främst gällande metoden. 
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Motargumenten menar att det inte går att dra generella slutsatser och genera-

lisera resultatet till alla ämnen, utan att fler externa prov och riktade kun-

skapsmätningar görs (Håkansson & Sundberg, 2012).  

Det formativa undervisningssättet har dock fått stor spridning både nat-

ionellt och internationellt. Detta visar sig bland annat i en sammanställd stu-

die baserad på ett stort antal svenska och internationella forskningsöversikter 

om undervisning och lärande (Håkansson & Sundberg, 2012). Hattie (2012) 

poängterar dock att återkoppling först blir effektiv för elevens lärande, om 

återkopplingen fokuserar på uppgiften och inte på eleven. Att återkopplingen 

formas som en instruktion till vad eleven ska utföra, hur eleven ska utföra 

uppgiften samt varför eleven ska utföra uppgiften (Hattie, 2012). Ytterligare 

en aspekt av återkoppling är när läraren får möjlighet att justera sin undervis-

ning baserat på elevresultat. Det vill säga att läraren mottar återkoppling på 

elevens prestationer och kan justera sitt material, för att föra eleven framåt i 

sitt lärande (Håkansson & Sundberg, 2012). Återkoppling har som huvud-

syfte att minska avståndet mellan det eleven redan vet och målet med under-

visningen. Det handlar om att tillföra uppgiftsrelaterad information för att 

bygga en bro mellan det som redan är känt av eleven och det som ännu inte är 

känt (Hattie & Timperley, 2007). 

Vid en bedömning av elevens matematiska lärande så handlar det tradit-

ionellt om att samla information över elevens matematiska prestationer. Be-

roende på syftet med bedömning används informationen på olika sätt. Syftet 

kan kategoriseras utifrån om läraren vill kartlägga och värdera kunskap 

(summativt), eller använda informationen (formativt) för att hjälpa eleven vi-

dare i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2011).  För att förmedla effektiv 

återkoppling till eleven måste läraren ha förståelse över var eleven är i sin 

matematiska kunskapsutveckling, vad målet med undervisningen är samt 

skapa sig en förståelse över hur eleven ska ta sig mot målet. Om läromedlet 

eller läraren däremot enbart signalerar rätt eller fel svar, så ger det enligt 

Walker (2011) inget nytt lärande utan att det i stället kan bli en motivations-

sänkning. Läraren ska kunna förmedla information till eleven, på ett sätt som 

eleven förstår. Läraren kan till exempel ge eleven ledtrådar och råd eller före-

slå olika matematiska strategier som eleven kan använda för att komma 
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vidare i sin kunskapsutveckling. Studier visar även att skriftliga kommentarer 

på uppgiftsnivå ger effektivare återkoppling för elevens lärande, än att eleven 

utför tester och diagnoser som betygsätts (Hattie & Timperley, 2007). Ele-

verna ska inte med detta vara passiva mottagare av återkoppling utan måste 

lära sig att ta emot återkopplingen på rätt sätt och lära sig vad de ska göra 

med informationen för att förbättra sitt eget lärande (Green, 2014; Hattie & 

Timperley, 2007).   
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4 TEORI 

I detta kapitel presenteras en återkopplingsstruktur som stärker argumenten 

för hur återkoppling tar form, samt verkar i mötet mellan läromedel och elev, 

men också i mötet mellan lärare och läromedel. Genom att urskilja en teore-

tisk återkopplingsstruktur, av bland annat Hattie och Timperley (2007), kan 

återkoppling identifieras i det digitala läromedlet för matematik.  

Vidare synliggörs hur utvalda delar av det analytiska ramverk, som pre-

senteras i Choppin m.fl. (2014), kan fungera som analytiskt verktyg i detta 

arbetet. Följaktligen så kommer en samverkan mellan Hattie och Timperley 

(2007) samt Choppin m.fl. (2014) utgöra ett samlat analytiskt ramverk med 

syfte att besvara arbetets frågeställning. 

4.1 Återkopplingsstruktur 
Håkansson och Sundberg (2012) menar att återkoppling kan komma till ut-

tryck genom fyra olika aspekter. Dessa aspekter fungerar som nyckelfaktorer 

för att höja återkopplingens effektivitet, vilket även överensstämmer med den 

metastudie som presenteras av Hattie (2012). Den första faktorn handlar om 

att återkoppling ska förmedlas med hänsyn till elevernas självaktning. Det 

vill säga att återkopplingen ska fokusera mot elevens prestation och inte mot 

eleven som person. Återkopplingen ska lyfta olika kvalitéer hos elevens ar-

bete och innehålla framåtsyftande råd till eleven som vägledning mot ett för-

bättrande lärande. Nästa nyckelfaktor handlar om hur återkopplingen ska 

stärka elevernas självbedömning, vilket lägger tonvikten på att återkopp-

lingen ska hjälpa eleven att förstå syftet med lärandet och kunna rikta sina an-

strängningar mot målet. En tredje aspekt handlar om elevens interaktion med 

lärmiljön, att eleven får möjlighet att uttrycka sin förståelse (eller oförstå-

else). Här ska även läraren eller annan agent kunna ge respons på elevernas 

tänkande. En sista aspekt handlar om den reflekterande och utforskande dia-

log som skapas mellan lärare och elev, där eleven får möjlighet till eftertanke 

och möjlighet att uttrycka idéer (Håkansson & Sundberg, 2012). Dessa nyck-

elfaktorer representerar således hur återkoppling verkar. 
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Hur stor effekt återkopplingen har på elevernas lärande beror delvis på hur 

väl eleven tar emot återkopplingen (Vingsle, 2017), men även beroende på 

vilken nivå den verkar. Den teoretiska återkopplingsstrukturen som presente-

ras av Hattie och Timperley (2007) är uppbyggd i fyra olika nivåer där åter-

koppling äger rum. På uppgiftsnivå förmedlas hur väl en uppgift är utförd, 

alltså om den är rätt utförd eller om det förekommer felaktigheter (även kal-

lad korrigerande återkoppling). På en processnivå förmedlas vilka tillväga-

gångssätt som eleven behöver för att klara uppgiften, det kan handla om att 

en agent ger eleven förslag på olika strategier för att kunna utföra uppgiften 

eller att eleven själv testar andra sätt att möta uppgiften. På en självregle-

ringsnivå får eleven återkoppling på sitt eget lärande, alltså en slags metakog-

nitiv återkoppling som stärker elevens insikt över sitt eget lärande. Det kan 

till exempel handla om att eleven ser sin egen progression och genom det blir 

mer motiverad att fortsätta. Den sista nivån handlar om den personliga nivån. 

Den personliga nivån ger ingen effektiv återkoppling då ingen framåtsyftande 

information når eleven. Eleven möter i stället bakåtsyftande återkoppling som 

belöningar eller uppmuntring (Hattie, 2012; Hattie & Timperley, 2007). Ni-

våerna representerar således var återkopplingen tar form.  

För att återkopplingen ska vara effektiv ur lärandesynpunkt så behöver 

lärare och elev får svar på någon av de tre huvudfrågorna, varför, hur och 

vad. Inte att förväxla med hur återkoppling kommer till uttryck i de olika 

nyckelstrategierna, eller var återkoppling tar form genom de olika nivåerna. 

De tre huvudfrågorna brukar löpa samman med de tre begreppen, Feed up, 

Feed back och Feed forward (Hattie & Timperley, 2007). Hur samverkan 

mellan de tre huvudfrågorna och de tre begreppen ser ut, redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1 Återkopplingens olika begrepp och dess förklaring. Tre viktiga huvudfrågor 

som är väsentligt för eleven samt agenten att få svar på eller förmedla. 

 

Återkoppling uppträder sällan i såhär distinkta kategorier utan flyter samman 

beroende på kontexten. Andemeningen är likväl att identifiera hur återkopp-

lingen tar form samt vilken information som ger en effektiv återkoppling för 

lärare som elev (Hattie & Timperley, 2007). För lärarens del så utgör åter-

kopplingen främst information om undervisningen (genom det digitala läro-

medlet), om den svarar mot de önskade kunskapskrav och matematiska för-

mågorna eller om undervisningen leder till ett ökat lärande. Återkopplingen 

signalerar även om undervisningen ger någon möjlighet till progression för 

eleven (Håkansson & Sundberg, 2012).  

Med utgångspunkt i de faktorerna som utgör formativ återkoppling, kan 

nu innehållet från de digitala läromedlen i matematik genomgå en teoretisk 

analys. Men för att kunna genomföra analys av innehåll, behöver arbetet ett 

verktyg för att extrahera meningsbärande innehåll. Det är att föredra ett 

Återkoppling	 Eleven		 Agent	

Feed	up:		
Varför	eleven	ska	ut-

föra	uppgiften	

	

 

Vart är jag på väg? Vad 

är målet med uppgiften?  

 

Vilka mål och matema-

tiska kunskaper eller för-

mågor ska eleven uppnå. 

Feed	back:			
Hur	eleven	utför	upp-

giften	

 

Har jag uppnått målet 

med uppgiften? Vilka 

strategier kan jag an-

vända för att utföra upp-

giften? 

 

Uppgiftsrelaterad inform-

ation om elevens resultat 

eller behov av strategier. 

Behöver undervisningen 

justeras? 

Feed	forward:		
Vad	eleven	ska	utföra	

 

Hur går jag vidare? Vad 

ska jag göra för att ta mig 

dit?  Hur se min pro-

gression ut? 

 

Skapande av information 

som tar eleven till nästa 

nivå i sitt lärande. 
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verktyg, eller analytiskt ramverk som varit verksam i tidigare forskning, vil-

ket även höjer validiteten på arbetet (Boréus, 2018). 

4.2 Analytiskt verktyg 
Ett beprövat ramverk tydliggörs i Choppin m.fl. (2014), som genom en ana-

lys på sex digitala läromedel i matematik, redovisar ett tematiskt resultat över 

innehåll och funktion. Urvalet i studien presenteras med attribut som multi-

modalt innehåll, elev- och lärarklient, bedömningssystem, adaptiva övningar 

och innehåll som går i linje med den aktuella läroplanen. De medverkande di-

gitala läromedlen kan då anses vara likvärdiga svenska digitala läromedel i 

matematik eftersom funktionerna är desamma. Så även då urvalet i studien 

utgörs av digitala läromedel i U.S.A., är det applicerbart på svenska digitala 

läromedel. Ramverket i Choppin m.fl. (2014) är uppbyggd genom tre tema-

tiska kategorier med flertalet undergrupper. Det är inte gynnsamt för arbetets 

frågeställning att använda detta ramverk i sin helhet, då de analytiska frå-

gorna i vissa fall är uppbyggda med liten eller ingen förbindelse till återkopp-

ling mot elev eller lärare. Dessa frågor verkar mer mot summativ bedömning, 

exempelvis förmedling av resultat till administrativ personal eller förälder. I 

studiens urval förekommer även programtyper som inte är aktuella för denna 

studie, som grafritande program eller plattformar som kommunicerar med 

andra program. Ur de tre temaområdena har således vissa undergrupper ex-

kluderats för att passa arbetets frågeställning. Även då vissa undergrupper 

inte är användbara i detta arbetet, så är varje tema aktuellt utifrån syfte och 

frågeställning, samtliga teman ingår således i undersökningen, men inte alla 

undergrupper.   

Det första temat behandlar elevens interaktion med läromedlet, det vill 

säga vilka funktioner och egenskaper i läromedlet som kan påverka elevens 

lärande. I detta tema blir det undersökningsbart vilken form av återkoppling 

som läromedlet skapar för eleven, utifrån elevens prestation eller egna val. 

Tema två handlar om lärarens användning och möjlighet till anpassning av 

läromedlet, utifrån elevens behov eller prestation. Detta tema möjliggör att 

undersöka vilken återkoppling som läraren får av läromedlet baserat på 
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elevens prestationer, men även hur läraren kan skapa adaptiva övningar för 

att återkoppla till eleven på rätt kunskapsnivå. Tema tre undersöker läromed-

lets möjlighet till att skapa ett bedömningsunderlag och utifrån detta bedöm-

ningsunderlag återkoppla till eleven med anpassade övningar, för att leda ele-

ven framåt i sitt lärande. I detta tema undersöks även hur möjligheterna ser ut 

för läraren att skapa diagnosunderlag i formativt syfte. Tema tre undersöker 

även möjligheten för eleven att se sitt eget lärande, genom eventuella resul-

tatlistor. En sammanställning av de medverkande tematiska områden och un-

dergrupper redovisas i bilaga 1.  
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5 METOD 

Arbetets syfte är att undersöka hur återkopplingsstrukturen kommer till ut-

tryck i digitala läromedel för matematik. Genom frågeställningarna på vilket 

sätt ger digitala läromedel återkoppling till eleven? Samt på vilket sätt stöd-

jer digitala läromedel läraren, i den formativa återkopplingen till eleven? Är 

målsättningen att kunna besvara syftet med arbetet. För att möjliggöra denna 

undersökning, behöver empiri samlas in ifrån flera digitala läromedel.  

Det förekommer olika metoder för datainsamling beroende på vilken in-

formation som är önskvärd att få fram. Metoden kan ha ett kvantitativt an-

greppssätt, som beskriver hur många eller hur ofta någonting förekommer. 

Materialet som undersöks kan då kvantifieras på något sätt. Denna metod är 

att föredra när undersökningen ämnar räkna förekomsten av data eller mäta 

omfattningen av något. Nackdelen med en kvantitativ undersökning är att 

endast det som mäts redovisas i resultatet, det som inte mäts syns inte. Detta 

kan leda till att anledning av förekomst inte förklaras och således försvinner 

en del information (Boréus, 2018). Metoden kan även vara av kvalitativ ka-

raktär, då mäts varför och på vilket sätt någonting visar sig (Björkdahl Ordell 

& Dimenäs, 2007). Data skildras med andra ord systematiskt, och kan beskri-

vas som att data succesivt kategoriseras, ofta med hjälp av ett kodschema el-

ler analysschema (Boréus, 2018). 

5.1 Metodologisk ansats 
I denna undersökning landar valet på en kvalitativ insamling av empiri. Detta 

då syftet är att granska på vilket sätt, när och om återkoppling sker i de digi-

tala läromedlen för matematik. När undersökningen har för avsikt att söka 

olika företeelser i text, så är en innehållsanalys att föredra enligt Boréus 

(2018). Som mätinstrument för insamling av kvalitativa data, används ett 

analysschema, vilket beskrivs som en kvalitativ metod där data redogörs ge-

nom kategorisering. Att använda ett analysschema är vanligt vid forskning 

för att till exempel göra textjämförelser eller texttolkningar (Boréus, 2018).  
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Inför skapandet av analysschemat, så är det nödvändigt att först bilda sig en 

uppfattning om de material som ska undersökas, i det här fallet de digitala 

läromedlen i matematik. Det krävs en viss kännedom om uppbyggnad och 

struktur för att kunna arbeta fram ett analysschema som arbetar för syftet med 

undersökningen (Boréus 2018). De digitala läromedlen behövs således ses 

över som en helhet, för att kunna avgöra vad som egentligen är undersök-

ningsbart. Utifrån den teoretiska återkopplingsstrukturen i Hattie och Timper-

ley (2007) samt det teoretiska ramverk som är verksam i Choppin m.fl. 

(2014), vilket tidigare presenterats under kapitel 4, så kan analysschemat 

struktureras upp tematiskt och frågorna anpassas utifrån arbetets frågeställ-

ning. I bilaga 2 presenteras de färdiga analysschemat där fokus ligger på hur 

återkoppling kan komma till uttryck.  

5.2 Procedur 
Det finns i dagsläget ingen känd samlad information över vilka digitala läro-

medel som används i skolorna (Åkerfeldt & Selander, 2016), så ett första steg 

i att finna empiri, var att söka efter olika läromedelsförlag. Första sökvägen 

som användes, var Googles sökmotor. Sökord som användes för att hitta läro-

medelsförlag var; läromedel, digitala läromedel, läromedel i matematik, digi-

tala läromedel i matematik, läromedelsförlag, samt digitala läromedelsför-

lag. Jag använde även Google Scholar för att söka efter annan forskning gäl-

lande digitala läromedel. Sökord jag använde då var, bra digitala läromedel, 

analys av digitala läromedel, skolappar, digitala läromedel samt digitali-

sering inom matematik.  När resultatet inte visade några nya läromedelsförlag 

eller webbsidor som passar studiens syfte, så ansågs Googlesök och Google 

Scholar vara en mättad sökväg. Resultatet av Google sökningarna landade i 

13 stycken alternativa läromedelsförlag eller webbsidor som profilerade sig 

som utbildningsmaterial. För att ytterligare bredda mina alternativ kontakta-

des fyra kurskamrater som är verksamma i skolan och två lärare som jag tidi-

gare arbetat med. Hos dem förhörde jag mig om vilka digitala läromedel som 

brukas i deras skola. För att undersökningen ska vara så heltäckande som 

möjligt använde jag mig även av sociala medier i form av olika grupper, som 
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utgörs av personer som på ett eller annat sätt har koppling till skolverksam-

het. Resultatet landade i ytterligare åtta alternativa läromedelsförlag och 

webbsidor. Utifrån denna empiri ansåg jag att mitt underlag var komplett som 

ett första steg i arbetet. 

5.2.1 Urval  

Det empiriska underlaget bearbetas utifrån olika kriterier. Det är flera fak-

torer som avgjör vilka kriterier som läromedelsförlagen ska uppfylla för att 

kunna vara fortsatt delaktiga i undersökningen. Ett första kriterium är att läro-

medelsförlaget erbjuder digitala läromedel i matematik för de lägre åldrarna i 

grundskolan. Av tidsskäl och personligt intresse väljer jag enbart digitala 

läromedel som vänder sig mot årskurs 1–3 i grundskolan. Som ett andra kri-

terium ska det digitala läromedlet erbjuda en elevklient (varje elev ska kunna 

ha ett personligt konto) samt en lärarklient (läraren ska kunna logga in i läro-

medlet och ta del av materialet). Genom dessa kriterier utesluts flera lärome-

delsförlag, webbsidor och de flesta applikationer. För att arbetet ska vara re-

levant utifrån ett svenskt skolperspektiv är nästa kriterium att det digitala 

läromedlet ska vara kvalitetsgranskat utifrån den svenska läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2018a). Här tar jag hjälp av läromedelsföretagen 

(www.laromedelsforotagen.se) som rekommenderas av Skolverket genom 

portalen för matematiklyftet. Läromedelsföretagen är en branschorganisation 

som kvalitetsgranskar läromedel, både digitala och analoga. För att undersök-

ningens empiri ska vara kvalitetsgranskad utifrån samma krav, väljer jag att 

endast använda mig av läromedelsförlagens medlemmar. Jag väljer att inte 

utgå ifrån vilken typ av verktyg som det digitala läromedlet kan användas på 

(exempelvis iPad, surfplatta eller dator), endast att det kan manövreras av ele-

ven själv. Vad som då faller bort är digitala läromedel som enbart kan manö-

vreras av läraren, till exempel smartboard. Hur bortfallet ser ut redovisas i ta-

bell 2. 
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Tabell 2 Antal digitala läromedel efter de olika urvalen 

 

För att få tillgång till materialet kontaktas varje förlag via mail, där förklaras 

undersökningens syfte och målsättning. Utifrån mailkontakt erbjuder samt-

liga läromedelsförlag olika varianter av ”demo-konton”. Ett demokonto är 

skapat för specifika ändamål, som att få testa läromedlet innan köp, under en 

prov-period på två veckor och i vissa fall upp till 30 dagar.  

5.2.2 Beskrivning av urval 

Efter ett sista urval återstår fem läromedelsförlag (se bil. 3). Dessa förlag er-

bjuder i de flesta fall olika alternativ av digitala läromedel för matematik, ex-

empelvis webbapplikationer, heldigitala lösningar, interaktiva elevböcker, di-

gitala läromedel för flera årskurser samt kombinerade digitala lösningar. Ut-

budet är för omfattande för att göra en helhetsanalys. För att kunna göra en 

valid analys inom rimlig tid, väljer jag att plocka ut olika matematiska områ-

den som jag i fortsättningen kommer att benämna som block. Ett block består 

av flera räkneuppgifter inom samma matematiska område (se tabell 3). Jag 

väljer att undersöka två till tre block från varje digitalt läromedel, blocken 

presenteras i fallande ordning som block I, block II och block III.  

För att tydliggöra det aktuella urvalet och göra det upprepningsbart, så 

sammanställs informationen i tabell 3. I första kolumnen från vänster, så ser 

vi namnet på läromedelsförlaget, namnet på det digitala läromedlet samt 

namnet på valt avsnitt. En förkortning på varje läromedelsförlag presenteras i 

parantes, och det är denna beteckning som hädanefter kommer att användas 

vid omnämnande av läromedelsförlagen eller det digitala läromedlet. I mit-

tenkolumnen så står namnet på de utvalda blocken, så som det omnämns i 

läromedlet. I högra kolumnen så ges min egen beskrivning av de matematiska 

uppgifter som ingår i blocket. I högra kolumnen beskrivs även hur många 

Första urvalet  

(Digitala läromedel 

inom matematik för 

årskurs 1–3) 

Andra urvalet 

(Lärar- och elevklient, 

manövrerbart av båda) 

Tredje urvalet 

(Kvalitetsgranskat av 

läromedelsföretagen) 

14 7 5 
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matematiska räkneuppgifter som varje block innehåller samt till vilken års-

kurs som uppgifterna riktar sig mot. 

 

Tabell 3 Beskrivning av det slutliga urvalet som medverkar i undersökningen. 

Läromedelsförlag 

Digitalt läromedel 

Matematiskt kapitel 

/avsnitt 

Block 

Som de omnämns i det 

digitala läromedlet 

Beskrivning 

Min egen beskrivning 

av räkneuppgifterna 

Gleerups (GL) 

Matematikportalen 

I) Mer träning/Repetit-

ion 

II) Testa dig 

själv/standartest 

 

I) Addition – Här kan 

du träna addition med 

tio- och hundratal 

II) Addition – svårig-

hetsgrad, mellan 

Åk 2 

I) 15 uppgifter som be-

handlade addition med 

tio- och hundratal 

II) 10 uppgifter som 

behandlade addition 

inom talområdet 0–100 

Liber (LB) 

Uppdrag matte 2a 

I) 1 Tal 

II) 1 Tal 

 

I) Siffrans värde 

II) Träna mera – skriv 

med siffror 

Åk 2 

I) 16 uppgifter där ele-

ven skulle skriva vad 

siffrans värde var i ta-

let. 

II) 20 uppgifter där ele-

ven skulle skriva tal 

med siffror istället för 

med ord 

 

Natur & Kultur (NK) 

Qnoddarnas värld 

I) Stig hallon 1:1 

II) Stig blåbär 1:1 

 

I) Tals användning 

II) Taluppfattning 

Åk 2 

I) 10 uppgifter som trä-

nade addition inom tal-

området 0–20 med 

övergång  
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II) 10 uppgifter som 

tränar taluppfattning 

genom 100-rutan 

Sanoma Utbildning 

(SA) 

Bingel - Mattesafari 

I) Kapitel 1:4 

II) Kapitel 1:3 

 

I) Hundratal 

II) Hur tal är upp-

byggda 

Åk 3 

I) 10 uppgifter där ele-

ven tränar på hur 

många hundratal det är 

i talet. 

II) 10 uppgifter där ele-

ven tränar hur tal är 

sammansatta med hjälp 

av hundratal, tiotal och 

ental 

Studentlitteratur (SL) 

Favoritmatematik 

I) Kapitel 1 

II) Kapitel 1 

III) Kapitel 1 

 

I) Vi repeterar addition 

II) Vi repeterar subtr-

aktion 

II) Träna talen 0–100 

Åk 2 

I) 5 uppgifter som trä-

nar addition inom tal-

området 0–10 

II) 5 uppgifter som trä-

nar subtraktion inom 

talområdet 0–20 

II) 6 uppgifter som trä-

nar taluppfattning inom 

talområdet 0–100 

5.2.3 Pilotstudie 

Efter att textenheten fastställts (den text som ska analyseras) så genomfördes 

en pilotstudie av två digitala läromedel, utifrån samma principer som ana-

lysen som helhet analyseras. En pilotstudie är att föredra för att upptäcka 

eventuella brister i analysschemat som kan behöva förändras eller förbättras 

(Boréus, 2018). I pilotstudien så undersöktes varje matematiskt block genom 

att följa analysschemat från första frågan till sista frågan. Inledningsvis så tit-

tade jag efter om läromedlet erbjöd någon introduktion eller instruerande 

film, i anslutning till valt block (fråga 1.1). Om läromedlet hade den 
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funktionen så fyllde jag i ett X i kolumnen för aktuellt läromedel. När sista 

frågan var undersökt, reflekterar jag över resultatet och kom fram till att ana-

lysschemat behövde revideras och kompletteras med ett fjärde tema, för att 

kunna undersöka alla delar av återkopplingsstrukturen enligt Hattie och Tim-

perley (2007). Det fjärde temat behandlar elevens första möte med de mate-

matiska uppgifterna och undersöker hur och om återkoppling sker i form av 

feed up. Tema fyra undersöker även läromedlets förmåga till självrättning och 

om återkoppling sker på uppgiftsnivå i form av direktåterkoppling. Det sak-

nades även möjlighet att undersöka hur återkoppling visade sig på den per-

sonliga nivån, det vill säga om eleven får någon bakåtsyftande återkoppling. 

Det visade sig även att analysschemat var något tolkningsbart, vilket ledde 

till att en instruktion till analysschemat arbetades fram, i ett försök att göra 

undersökningen mindre tolkningsbar och mer upprepningsbar (bil.4).  

Efter att pilotstudien var utförd fick två lärarstudenter testa analysmo-

dellen (analysschema + instruktion), för att se ifall det förekommer misstolk-

ningar eller om det fanns några otydligheter i mina beskrivningar. Analysmo-

dellen reviderades något och trots att det i sitt nuläge är körbart utifrån fråge-

ställning och syfte, finns det utrymme för förbättringar. 

5.3 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 
Validitet och reliabilitet är nära sammankopplade då kriterierna för en under-

söknings reliabilitet är helt beroende av undersökningens validitet. Vid en 

empirisk forskningsundersökning ligger många gånger problematiken i att 

konstruera ett konkret mätinstrument som är kopplade till teori och frågeställ-

ning. Denna koppling kallas för validitet, undersökningens validitet bekräftas 

av mätinstrumentets trovärdighet (Boréus, 2018).  Mätinstrumentet i denna 

undersökningen är ett analysschema (bil.2), som bygger på två teoretiska 

verktyg, ett för läromedelsanalys och ett för formativ återkoppling. Det fanns 

inget tidigare färdigt analysschema som passar undersökningen i sin helhet, 

så utvalda delar får utgöra ett nytt analysschema, med tydlig koppling till stu-

diens syfte och frågeställning samt till teorin för att eftersträva så hög validi-

tet som möjligt.  
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Att uppnå hög reliabilitet inom forskning handlar om att påverka hur på-

litlig studien är, alltså hur stor tillförlitlighet den har. Reliabilitet kan påver-

kas av flera kringliggande faktorer som spelar in vid undersökningens tillför-

litlighet, det kan handla om mig som utför undersökningen eller att analys-

schemat är befästat med fel. Analysschemat ska var utformat på ett sådant 

sätt så att två personer som analyserar samma data ska komma fram till 

samma resultat (Boréus, 2018). Jag har låtit två kurskamrater pröva analys-

schemat på två digitala läromedel och utifrån resultatet justerat några miss-

tolkningar som uppstod. Resultatet blev ungefär detsamma som mitt eget 

med få undantag. Till exempel var vissa ord tolkningsbara samt att vissa ma-

tematiska begrepp var svåra att förstå. För att säkra god reliabilitet har en in-

struktion (bil. 4) skapats utifrån analysschemat, för att minimera misstolk-

ning.  

Då undersökningen behandlar digitala läromedel sjunker reliabiliteten ef-

tersom dessa digitala läromedel kan uppdateras och ändras om från dag till 

dag, och då vara svåra att utföra samma analys på igen (Bryman, 2011). För 

att motverka detta så har varje räkneuppgift som analyserats angetts i en be-

skrivande tabell (Tabell 3), vilket gör undersökningen mer upprepningsbar.  

Generaliserbarhet handlar om att kunna generalisera undersökningens re-

sultat till andra (i detta fall) digitala läromedel (Björkdahl Odell & Dimenäs, 

2007). Det blir svårt att kunna generalisera undersökningen till andra digitala 

läromedel då alla har olika upplägg och strukturer. Det som kan sägas vara 

generaliserbart, är förekomsten av digitala läromedel i undervisningssituat-

ioner för årskurs 1–3. Då dessa digitala läromedel är medlemmar i lärome-

delsföretagen så kan det även antas att det är dessa typer av digitala lärome-

del som används i undervisning i dessa årskurser. 

5.3.1 Etik 

Etik i forskningssammanhang handlar om att rättfärdiga sin undersökning när 

människor eller djur är inblandade. En etikprövning ska då göras hos etik-

nämnden och bli godkänd för att undersökningen ska kunna genomföras. 

Forskning som inte faller under Etikprövningslagen (se god forskningssed för 

vidare information om kriterier för etikprövning), prövas inte hos 
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etiknämnden. I denna kvalitativa undersökning är all data redan publicerad 

och godkänd och kräver således ingen etikprövning igen (Vetenskapsrådet, 

2017).  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet redovisas i två steg. Inledningsvis presenteras resultatet utifrån 

fyra teman; elevens interaktion med läromedlet, lärarens interaktion med 

läromedlet, läromedlets bedömningssystem samt det fjärde kompletterande 

temat. Efter varje tematiskt resultat så presenteras en analys över vad de olika 

resultaten betyder för arbetets syfte och frågeställningar. Avslutningsvis lyfts 

de slutsatser som tagit form utifrån de redovisade resultatet. 

6.1 Elevens interaktion med läromedlet 
Tema 1 visar ett resultat på elevens möjlighet till återkoppling när eleven in-

teragerar med läromedlet. En sammanställning visas i tabell 4. 

  
Tabell 4 Återkopplingsstruturen vid interaktion av läromedlet för eleven 
 

G
L 

LB
 

N
K

 

SA
 

SL
 

R
es

ul
ta

t  
1.1 Se introduktioner/instruktioner via film  
eller animation 

x    x 2/5 

1.2 Kunna utföra övningar i anslutning till 
att eleven sett en introducerande film eller 
animering 

x    x 2/5 

2.1 Eleven kan välja bland olika svårighets-
grader 

x     2/5 

2.2 Läromedlet har en inbyggd funktion där 
innehållet anpassar sig efter elevens prestat-
ioner 

x  x x  3/5 

3.1 Meddelandefunktion ospecifikt (Brev-
låda) 

x   x x 3/5 

3.2 Meddelandefunktion kopplat till uppgif-
ten 

x   x  2/5 

3.3 Eleven kan kommunicera med läraren  x  x   2/5 

 

6.1.1 Resultat 

Undersökningen visar att elevens interaktion med läromedlet ser ganska olika 

ut från varje läromedel. GL har i sin utformning tillgång till instruerande fil-

mer men de är inte kopplade till uppgifterna initialt, utan eleven får själv 
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aktivt leta upp dessa. Däremot så erbjuds eleven övningar med ett progress-

ionssyfte, och däribland ingår instruerande filmer som förklarar vad eleven 

behöver träna mer på, utifrån hur eleven presterar på utförda uppgifter. SL är 

konstruerad så att eleven inför varje nytt block har direkt tillgång till en in-

struerande film eller annan medial genomgång, för att kunna ta sig an räkne-

uppgifterna. De instruerade filmerna ger även eleven strategier att använda 

sig av vid utförandet av uppgifterna i både GL och SL. Hur läromedlet anpas-

sar sig efter elevens behov ser lite olika ut. GL har ett väl utvecklat system 

för adaptiva övningar där eleven kan välja både årskurs och svårighetsgrad på 

uppgiftsnivå, de övriga läromedlen erbjuder inte eleven den möjligheten. NK 

har olika progressionsnivåer. För att en elev ska komma vidare till nästa nivå 

så krävs att eleven klarar minst 70% av uppgifterna. SA har ett inbyggt sy-

stem för adaption, när eleven svarar rätt på två uppgifter i rad blir uppgifterna 

svårare (Block II- Fler svarsalternativ), likaså om eleven svarar fel fyra 

gånger så får eleven lättare uppgifter (Block II – Färre svarsalternativ).  

Att ha en öppen kanal för kommunikation är inte så vanligt förekom-

mande bland läromedlen. Tre av fem läromedel har funktionen där läraren 

kan skicka generella ospecificerade meddelanden till eleven (exempelvis till 

en brevlåda eller i anslutning till ett räkneblock), två läromedel kan ge speci-

fik återkoppling på uppgiftsnivå (exempelvis att läraren kommenterar på ele-

vens resultat) och i två läromedel kan eleven kommunicera med läraren. Värt 

att tilläga är att i NK kan eleven, med hjälp av en pushnotis, signalera till lä-

raren att hen behöver hjälp. GL är i skrivande stund, det enda läromedel som 

innehar alla funktioner som undersöktes i tema 1. 

6.1.2 Analys 

I likhet med Choppin m.fl. (2014) utnyttjar inte läromedlen sin fulla potential 

till ett multimodalt lärande då endast två läromedel har funktionen där eleven 

kan se en instruerande film eller förklaring till uppgifterna. Det som är välut-

vecklat är den efterföljande funktionen som möjliggör för eleven att faktiskt 

använda sig av informationen som presenterades. Sedan är inte automatiskt 

återkoppling av högtlärande värde bara för att den existerar, eleverna behöver 

lära sig att förvalta den för att den ska ge en positiv lärande effekt (Vingsle, 



Digitala läromedel i matematik  Jeanette Eriksson 

 

27 

 
 

2017). Hattie och Timperley (2007) menar att oftast när en elev ber om feed 

forward, så blir svaret att hen ska göra mer av samma uppgift. Eleven lär sig 

således att återkoppling på ”Vad ska jag göra för att komma vidare?” oftast 

blir att göra mer uppgifter av samma sort. GL och SL har här tagit steget 

längre och ger eleven konkreta övningar som ett vidare steg i elevens pro-

gression. Det är även dessa läromedel som har ett inbyggt system för kom-

munikation.  

6.2 Lärarens interaktion med läromedlet 
Tema två visar resultatet över lärarens återkopplingsmöjligheter inom läro-

medlet. En sammanställning visas i tabell 5. 

 
Tabell 5 Lärarens återkopplingsstruktur inom läromedlet 
 

G
L 

LB
 

N
K

 

SA
 

SL
 

R
es

ul
ta

t 

4.1 Läraren kan administrera elevens uppgifter 
och tilldela dessa till eleven  

X  X X X 4/5 

4.2 Läraren har tillgång till presentationer och 
möjlighet att administrera filmer 

X X   X 3/5 

5.1 Läraren kan göra noteringar i programmet 
för framtida användning 

  X   1/5 

 

6.2.1 Resultat 

Samtliga läromedel förutom LB, erbjuder läraren möjlighet att administrera 

uppgifterna och tilldela dessa till eleverna. Läraren kan i lärarklienten se 

vilka uppgifter som eleven behöver träna mer på, eller vilka uppgifter som är 

för lätta för eleven, och kan där anpassa uppgifterna efter elevens behov. GL 

och SL har även funktionen att bifoga en instruerande film till elevklienten. 

LB har i lärarklienten tillgång till förklarande filmer och presentationer, men 

dessa kan inte tilldelas eleven utan måste presenteras för eleverna genom lä-

rarklienten. Det är endast NK som kan använda sin lärarklient till att föra an-

teckningar på elevernas prestationer.  
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6.2.2 Analys 

Lärarklienten i de digitala läromedlen är uppbyggda med ungefär likadana 

strukturer. Till skillnad från studien av Choppin m.fl. (2014), är det endast ett 

läromedel (LB) som inte kan administrera uppgifterna som eleverna ska ar-

beta med. Övriga läromedel har funktionen att kunna skapa adaptiva uppgif-

ter på elevnivå, utifrån resultaten av elevens prestationer i läromedlet. De 

läromedel där en inbyggd progression förekommer, har även läraren möjlig-

het att gå in och administrera uppgifterna utifrån elevernas prestation. NK 

och SA erbjuder ingen möjlighet att presentera en instruerande film eller ani-

mering, men i NK och SA så möter eleven ett upplägg som mer liknar ett 

spel, där instruktionen framkommer på ett lekfullt sätt genom läromedlets 

animeringar. Detta spelifierande lärandet kan i vissa fall fungera som in-

struktioner. Läraren kan därigenom få återkoppling från eleven genom läro-

medlet för att sedan ge återkoppling i form av anpassade uppgifter.  

6.3 Läromedlets bedömningssystem 
Tema tre presenterar bedömningssystemets uppbyggnad. Resultatet presente-

ras i tabell 6. 

 
Tabell 6 Läromedlets bedömningssystem 
 

G
L 

LB
 

N
K

 

SA
 

SL
 

R
es

ul
ta

t 

6.1 Läraren kan skapa eller revidera bedöm-
ningsunderlag (diagnos) 

X     1/5 

7.1 Läromedlet skapar automatiskt uppgifter ut-
ifrån elevens prestationer under ett bedöm-
ningstillfälle 

X     1/5 

7.2 Läromedlet sparar automatiskt elevens re-
sultat för senare bedömning 

X  X X X 1/5 

8.1 Eleven kan se en summering av sina resultat X X X  X 4/5 
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6.3.1 Resultat 

Det är endast ett läromedel som kan skapa ett bedömningsunderlag i form av 

diagnos (där eleven inte får direktåterkoppling), det är samma läromedel som 

automatiskt skapar vidare uppgifter för eleven att arbete med, baserat på re-

sultatet i bedömningsunderlaget. Fyra av fem läromedlen kan visa ett samlat 

resultat för eleven och fyra av fem läromedlen sparar även resultaten för se-

nare bruk. LB erbjuder eleven att se resultatet från utförd räkneuppgift i di-

rekt anslutning till utförandet, men resultatet sparas inte så eleven kan inte få 

en överblick över utförda uppgifter. SA sparar elevens utförda uppgifter i lä-

rarklienten, men inte för eleven själv att se. Elevens tilldelade uppgifter ”för-

svinner” från elevklienten när de är utförda. Även i detta tema så är det GL 

som innehar alla undersökta funktioner. 

6.3.2 Analys 

Funktionen att eleven har möjlighet att se sitt samlade resultat och progress-

ion ger eleven motivation att fortsätta färdighetsträna (Hattie, 212). Att kunna 

se sin egen progression ger effektivare återkoppling till eleven än att låta ele-

ven utföra till exempel en diagnos enligt Hattie och Timperley (2007). Stu-

dier visar även på att om ett läromedel ska vara effektivt och ett stöd i läran-

det, så behöver det främja förståelsen och inte bara öva sekundära färdigheter 

(Choppin, 2014). 
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6.4 Elevens interaktion med läromedlet – komplettering 
Tema fyra representerar de analytiska frågor som behöver komplettera tema 

ett, för att arbetets frågeställning ska kunna undersökas. En sammanställning 

presenteras i tabell 7. 

 
Tabell 7 Återkopplingsstruturen vid användandet av läromedlet för eleven 
 

G
L 

LB
 

N
K

 

SA
 

SL
 

R
es

ul
ta

t  

9.1 Läromedlet ger information om vilka mate-
matiska förmågor/kunskaper, som eleven tränar 

X X   X 3/5 

9.3 Läromedlet är självrättande X X X X X 5/5 

9.4 Eleven får direktåterkoppling på uppgifts-
nivå 

 X X X X 4/5 

10.1 Eleven får bakåtsyftande återkoppling X   X  2/5 

 

6.4.1 Resultat 

Tre av fem läromedel ger inför ett nytt block information om vilka matema-

tiska kunskaper som eleven förväntas att träna på. NK och SA ger ingen in-

formation om vilka matematiska kunskaper som ska tränas på, utan de inle-

dande rubrikerna som föranledde de matematiska räkneblocken beskriver nå-

got annat. Exempel på rubrik kan vara ”Vilket tal är det?” eller ”Vi tränar till-

sammans”. Vilket värde informationen har varierar mellan läromedlen. An-

tingen ges ett matematiskt uttryck i form av ”Nu tränar vi på addition inom 

talområdet 0–20” eller så är informationen knapphändig och ger ingen direkt 

måluppfyllelse utan mer en beteckning på ett kapitel som ”Addition” eller 

”siffrans värde”.  Samtliga läromedel är självrättande och ger eleven åter-

koppling på uppgiftsnivå (Hattie & Timperley, 2007). Dock ger inte GL di-

rektåterkoppling, återkopplingen kommer i anslutning till det att eleven utfört 

alla uppgifter i blocket, i form av ett ”rättat” test. Övriga läromedel markerar 

genom färgkodning om eleven svarat rätt eller fel. Uppgifterna som under-

söks i GL är uppbyggda så att eleven får se resultatet samlat efter det att hela 

blocket är utfört. Bakåtsyftande återkoppling i form av belöningar 
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förekommer endast i två av fem läromedel. Belöningarna är i form av poäng, 

virtuell valuta eller medaljer. Med den virtuella valutan eller poängen kan 

eleven modifiera sin Avatar (spelkaraktär) eller ”köpa” en spelomgång som 

inte är av matematisk karaktär. 

6.4.2 Analys 

Att eleven har ett tydligt mål med uppgiften är enligt Hattie och Timperley 

(2007) en effektiv feedback då eleven med större sannolikhet strävar och 

kämpar mer för att uppnå bättre resultat. Specifika mål är alltid mer effektiva 

än ospecificerade, men samtidigt så ger orimliga mål ingen eller låg effekt på 

lärandet (Hattie & Timperley, 2007). 

Att ge återkoppling på uppgiftsnivå är vanligt i klassrum och lämnas 

mest som en kommentar på en specifik uppgift. Detta kallas även för korrige-

rande återkoppling. Återkopplingen är inte generaliserbar till andra uppgifter 

(Håkansson & Sundberg, 2012).  

Samtliga digitala läromedel har funktionen att räkneuppgifterna rättar sig 

själva efter det att eleven utfört uppgifterna, detta kallas för direkt återkopp-

ling enligt Hattie och Timperley (2007). Vidare menar Hattie och Timperley 

(2007) att om läromedlet enbart signalerar att svaret är rätt eller fel så ger det 

inget nytt lärande, det kan i stället ge en motivationssänkande effekt. Om 

återkopplingen däremot ger eleven nya strategier för att lösa uppgiften så ger 

återkopplingen högre lärandeeffekt (Hattie & Timperley, 2007; Håkansson & 

Sundberg, 2012).  

Återkoppling på personlig nivå kan komma som ospecifikt beröm och 

fokuseras på eleven och inte på uppgiften, processen eller självreglerandet. 

Beröm kan vara effektiv, om den bidrar till ett ändrat agerande hos eleven, 

men ofta så är denna form av återkoppling helt utan fokus på uppgiften och 

ger lågt eller negativt lärandevärde (Hattie & Timperley, 2007). Belöningar i 

form av virtuell valuta eller beröm räknas enligt Hattie och Timperley (2007) 

inte som återkoppling i sig, då det inte ger eleven någon form av information 

över hur eleven ska arbeta vidare för att minska avståndet från det eleven vet, 

till det eleven ska veta.  
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6.5 Slutsatser 
För att kunna resonera kring arbetets frågeställning, så behöver resultatet av 

undersökningen belysas med stöd i de olika återkopplingsbegreppen feed up, 

feed back samt feed forward. Värt att nämna är att alla tre återkopplingsbe-

grepp inte generellt infinner sig samtidigt eller på samma plats, vilket blir 

tydligt i texten. Slutsatsen av resultatet kommer att belysa elevens återkopp-

ling med utgångspunkt i de tre nyckelfaktorerna som presenterades i kapitel 

4. Nyckelfaktorerna betonar att återkoppling ska ges med hänsyn till elever-

nas självaktning, det vill säga att återkopplingen ska fokusera på prestation 

och inte person. Vidare diskuteras hur återkopplingen visar sig med beak-

tande av elevens självbedömning, alltså hur eleven själv förstår syftet med ar-

betet för att kunna rikta sin ansträngning mot målet. En tredje nyckelfaktor 

står i relation till elevens interaktion med läromedlet, där bland annat dialo-

gen mellan lärare och elev lyfts. Avslutningsvis lyfter vi återkopplingen som 

sker ur ett lärarperspektiv och vad det har för betydelse.     

6.5.1 Återkoppling till eleven 

Elevens självaktning 

I GL och SL så ser vi exempel på hur ett läromedel kan ge återkoppling som 

beaktar elevens självaktning. Eleven får genom instruerade filmer i anslut-

ning till utförd uppgift, möjlighet att komma vidare i sin lärandeprocess. I 

både GL och SL har eleven tillgång till tips och strategier, vilket saknas i de 

övriga läromedlen. Liknande resultat ser vi i studien av Choppin m.fl. (2014), 

där endast två program utnyttjade det multimodala lärandets fulla potential.   

I GL, NK och SA, så kan läromedlet och läraren anpassa innehållet efter ele-

vens prestationer, i SL kan endast läraren göra det. Detta blir en återkoppling 

som är uppgiftsfokuserad och leder eleven framåt i sin progression. Även att 

kunna få en direktåterkoppling på uppgiftsnivå i form av korrigerande åter-

koppling, stärker elevens självaktning och hamnar på en processnivå där ele-

ven behöver söka strategier för att nå måluppfyllelsen. 

Att få bakåtsyftande återkoppling ger ingen lärandeeffekt alls enligt Hat-

tie och Timperley (2007), men det kan leda till en ökad motivation hos 
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eleverna (Blomgren, 2016). Det är endast två läromedel som har den funkt-

ionen. Dock så kan ökad motivation tillsammans med god didaktik, leda till 

ett ökat lärande som omnämndes i inledningen (Hylén, 2013; 

Utbildningsutskottet, 2016; Wallin, 2017). 

 

Elevens självbedömning 

Eleven behöver förstå syftet med lärandet, återkoppling ska ge information 

om vad eleven ska utföra och vad målet med lärandet är (Green, 2014; Hå-

kansson & Sundberg, 2012). Genom att eleven får tillgång till en instruerande 

film eller animerad genomgång så blir eleven medveten om vad som förvän-

tas av eleven samt vad målet med undervisningen är. Denna form av åter-

koppling benämner Hattie och Timperley (2007) som Feed up. Att förstå må-

let med uppgiften betyder att eleven har en kompetensrelaterad förståelse till 

uppgiften och inte en resultatbaserad (Hattie, 2012). En kompetensbaserad 

förståelse visar sig i det digitala läromedlet som en beskrivning av blocket. 

En elev kan möta en väl utförd instruktion till vad som förväntas av eleven, 

till exempel som i GL ”Här ska du få träna på addition med 10- och hundra-

tal”. Eleven får kompetensrelaterad återkoppling. Alternativet är när eleven 

endast möter resultatbaserad information som ”Hundrarutan” i NK. Eleven 

får ingen annan information än att uppgifterna ska utföras, vilket enligt Hattie 

(2012) är resultatbaserad återkoppling. 

Att se sitt eget lärande kan komma genom att få tillgång till en resultat-

lista. Om eleven kan se sitt samlade resultat över tid så synliggör det elevens 

egen lärandeprocess och elevens självaktning förstärks. Denna form av åter-

koppling hamnar på en självregleringsnivå och främjar elevens metakognit-

ion (Hattie & Timperley, 2007).  

 

Elevens interaktion med lärmiljön 

Att få återkoppling genom läromedlet i form av adaptiva övningar, är en åter-

koppling som visar eleven vad hen ska utföra, men för att återkopplingen ska 

vara effektiv så måste eleven samtidigt förstå varför hen ska utföra uppgiften. 

Att kunna utföra diagnostiska tester genom läromedlet ger läraren återkopp-

ling i form av summativ information och eleven får återkoppling på hur väl 
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hen utfört uppgifterna, även kallad Feed back. Men återkoppling behöver 

även vara framåtsyftande och är som mest effektiv när mer information om 

fortsatt arbete tillkommer (Hattie & Timperley, 2007). Exempel på detta ser 

vi i GL och SL i form av automatiskt adaptiva funktioner.  

Choppin m.fl. (2014) presenterar ett resultat där eleven har begränsad 

möjlighet att få återkoppling från läraren genom programmen, detta skiljde 

sig inte anmärkningsvärt från resultatet i denna studie där endast två av fem 

kunde föra en dialog med läraren över läromedlet.  

6.5.2 Återkoppling till läraren 

Läraren behöver veta var eleven är i sin kunskapsutveckling, vad målet med 

undervisningen är samt vad eleven behöver för att nå kunskapsmålen (Hattie 

& Timperley, 2007). Genom en välfungerande lärarklient får läraren åter-

koppling på hur väl eleverna utför sina uppgifter samt vad eleven behöver 

träna mer på. I ett effektivt läromedel så får läraren respons från läromedlet, 

vilka strategier som eleven behöver för att komma vidare i sin kunskapsut-

veckling (Choppin m.fl., 2014). För att läraren ska kunna följa elevens kun-

skapsutveckling behöver läraren kunna skapa och dela ut adaptiva övningar. 

Det är även fördelaktigt att ha en öppen kanal för kommunikation, då detta 

visat sig vara mer effektivt än ett diagnostiskt test. 

Lärarklienternas kvalité varierar mellan de olika läromedlen. De flesta 

har möjligheten att administrera elevernas uppgifter och skapa adaptiva öv-

ningar, men endast GL ger läraren tips på fortsatt arbete baserat på diagnos-

tiska underlag. Liknande resultat uppvisar Choppin m.fl. (2014), då lärarens 

möjlighet till administrering av elevernas uppgifter är en funktion som de 

flesta programmen har, men det är endast två som ger läraren information om 

vad eleven behövde träna på för att nå måluppfyllelsen.   

6.5.3 Reflektion 

Återkoppling handlar inte om att eleven ska utföra mer tester eller öva på fler 

autonoma räkneuppgifter. Det handlar om att eleven ska bli medveten om 

målet med undervisningen, bli medveten om vad eleven redan kan, och inte 

kan, samt få stöd i att hitta strategier och hjälpmedel för att finna en väg mot 
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måluppfyllelse (Green, 2014; Hattie, 2012; Hattie & Timperley, 2017; Ryve 

m.fl., 2015; Vingsle, 2017). Funktionen i de digitala läromedlen förefaller i 

stor utsträckning handla om att eleven ska mängdträna. Återkopplingen riktat 

sig sällan mot de tre återkopplingsfrågorna (hur, vad och varför) som måste 

besvaras för att återkopplingen ska ge en positiv lärande effekt. Samtidigt så 

är flera läromedelsförlag tydliga med att deras digitala läromedel, inte är ett 

helt fristående utbildningsmaterial. Det uttalade målet är att läromedlet ska ge 

eleven möjlighet till mängdträning, samtidigt som undervisningen ska kom-

pletteras med tillexempel en elevbok.  

För läraren så handlar det om att skapa en lärandesituation som förmed-

lar rätt sorts återkoppling vid rätt tillfälle (Hattie & Timperley, 2007). Åter-

koppling har enligt Hattie (2012) länge handlat om bedömning för inlärning i 

stället för bedömning av inlärning, han uttrycker det som att bedömning för 

läraren egentligen borde ses som bedömning av återkoppling. Det vill säga att 

läraren reflekterar över den information som elevens resultat ger, för att se ju-

steringsbehov i den egna undervisningen. Det blir ett arbetssätt som ger lära-

ren indikationer på styrkor men även på brister i det egna arbetssättet. Här 

kan vi fundera på vad återkopplingen har för betydelse om eleven enbart ge-

nomför repetitiva övningar, trots att fyra av fem läromedel kan skapa adap-

tiva räkneuppgifter.  



Digitala läromedel i matematik  Jeanette Eriksson 

 

36 

 
 

7 DISKUSSION 

Inledningsvis i detta kapitel förs en sammanfattande diskussion kring arbetets 

resultat och analys. Vidare förs en metoddiskussion över hur undersökning-

ens val av metod överensstämmer med syfte och frågeställning. Sedan disku-

teras svagheter i arbetets urval samt analysschemats validitet och giltighet. 

Avslutningsvis så ges förslag på fortsatt forskning kring delar som ej besva-

rats i detta arbetet, men som kan vara intressant att titta på, inom kategorin 

digitala läromedel i matematik. 

7.1 Resultatdiskussion 
Genom detta arbetets teoretiska bakgrund så har formativ bedömning fram-

ställts som ett sätt att lära, ett sätt att undervisa och ett sätt för läraren att få 

återkoppling på sitt arbete. Att summativa utvärderingar är bakåtblickande 

och inte ger något framåtsyftande lärande har uttryckts i flera undersökningar 

(Green, 2014; Hattie, 2012; Hattie & Timperley, 2007; Ryve m.fl., 2015; 

Vingsle, 2017). Av resultatet att döma så strävar de digitala läromedlen efter 

att föra en formativ bedömningsstrategi. Det visar sig till exempel i att endast 

ett läromedel (GL) har funktionen att eleven kan utföra diagnostiska test, då 

diagnoser oftast ses som summativa (Hattie 2012). Övriga läromedel övar 

mängdträning där eleven får direktfeedback på uppgiftsnivå. Samtidigt så är 

GL det läromedel som använder svaren från testen till att skapa uppgifter som 

ger progression i elevens lärande, vilket GL är ensam om. Å andra sidan så 

sparar fyra av fem läromedel resultatet från uppgifterna, för att låta läraren 

själv anpassa innehållet. Detta visar en variation i digital utveckling, eller helt 

enkelt en smakfråga. Ytterligare en faktor som visar på att läromedlen strävar 

efter en formativ återkoppling är att tre av fem har en funktion som automa-

tiskt anpassar räkneuppgifterna utifrån elevernas svar. Läromedlet känner 

med andra ord av om innehållet är för svårt för eleven eller om det är för lätt.  

Fyra av fem läromedel har en väl utvecklad lärarklient, där läraren kan skapa 

adaptiva uppgifter baserade på elevens svar. Gulz och Haake (2014) lyfter att 

ett välutvecklat digitalt läromedel kan vara ett kraftfullt stöd i den formativa 
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bedömningen (Andersson & Johansson, 2014). Vad som räknas som ”välut-

vecklat” måste bli en personlig fråga. En lärare kan vilja ha stor insyn i ele-

vens arbete och själv styra uppgifter utifrån aktuellt område eller själv kunna 

avgöra om en elev ska gå vidare eller inte. Medans GL ger ett mer styrt alter-

nativ där det är läromedlet som avgör vad eleven behöver träna mer på. Sam-

tidigt så är inte elevernas användning helt utan kontroll, både lärare och elev 

har goda administrativa möjligheter i GL. Vad som är rätt eller fel sämre eller 

bättre får vara osagt. Men värt att notera är att även om GL ligger i framkant i 

jämförelse med de andra undersöka läromedlen, så är användarvänligheten en 

fråga som kräver en studie i sig. Om användandet av det digitala läromedlet 

ska vara ett stöd för läraren i den formativa bedömningsprocessen, så bör tro-

ligtvis inte lärarklienten vara svår att hantera. Elevens egen valmöjlighet är, 

enligt Gulz och Haake (2014), väl värt att ha med i tankarna. Återigen så är 

det enbart GL som låter eleven själva välja svårighetsgrad, även om andra 

läromedel låter eleven välja bland olika räkneuppgifter inom samma svårig-

hetsgrad. Ett spelifierat lärande, som vi direkt ser i SA, erbjuder oftast eleven 

en rik motivationshöjande miljö, med möjligheter till att hantera svårigheter 

och utmaningar på olika sätt. SA är även det läromedel som ger eleven bakåt-

syftande återkoppling, som egentligen inte är en effektiv återkoppling alls en-

ligt Hattie och Timperly (2007). Däremot menar Blomgren (2011) att beröm 

kan vara motivationshöjande för eleven att vilja fortsätta, men det säger 

ingenting om ett ökat lärande i sig (Blomgren, 2016). 

Gulz och Haake (2014) poängterar även att ett välutvecklat digitalt läro-

medel, kan logga elevens resultat och tillvägagångssätt, som kan vara av in-

tresse för läraren (Andersson & Johansson, 2014), vilket vi även ser i fyra av 

fem av de undersökta läromedlen. Även om de digitala läromedlen är utfor-

made på lite olika sätt, så går det att anta att fokus har legat på en formativ 

återkopplingsprocess i flertalet av de digitala läromedlen. Sedan får vi inte se 

förbi den faktorn att läromedelsförlagen, inte alltid marknadsför sig som digi-

tala hellhetslösningar, utan som rena mängträningsverktyg. Diskussionen är 

baserad på de resultat som undersökningen format, det bör noteras att under-

sökningen är begränsad i vissa avseenden, vilket redovisas i metoddiskuss-

ionen. 
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7.2 Metoddiskussion 
För att undersöka arbetets syfte och frågeställning över hur återkoppling 

kommer till uttryck i de digitala läromedlen för årskurs 1–3, lämpar sig en 

kvalitativ innehållsanalys som metod. Innehållsanalyser används med fördel 

när data ska kategoriseras, men även för att räkna förekomsten av ett visst in-

slag i text (Boréus, 2018). Om syftet hade varit att undersöka hur ofta åter-

koppling förekommer hade en kvantitativ analys passat bättre. En kvantitativ 

metod hade gett data som kunde kvantifieras, det vill säga att fastställa en 

mängd data som förekommer i de olika digitala läromedlen (Bryman, 2011). 

Hur återkopplingsstrukturen är uppbyggd i de digitala läromedlen besvaras 

genom studiens kvalitativa innehållsanalys, men däremot så får vi inte svar 

på om det förekommer mer eller mindre i vissa områden av läromedlet, eller 

variationer mellan läromedlen i sig. För att undersöka detta krävs en kvantita-

tiv analys samt ett mer utvecklat analysverktyg.  

Om syftet hade varit att se hur återkopplingen i de digitala läromedlen 

påverkade elevens lärande, skulle en intervju med lärare/elev eller klassrums-

observation vara mer givande (Björkdahl & Dimenäs, 2007), men det är svårt 

att mäta elevers upplevda lärande mot det faktiska lärandet på så kort tid som 

denna studie är ämnad att vara. 

7.2.1 Urval  

Då digitala läromedel som profilerar sig som utbildningsmaterial, inte är 

kostnadsfria och jag själv finansierar studien, så valde jag att analysera de de-

lar som varje läromedelsförlag erbjöd genom ”demo-versioner”.  Detta val 

kan ge en felaktig bild av resultatet, då demo-versionerna som jag hade till-

gång till inte gav full åtkomst till allt innehåll och på så vis begränsade data-

insamlingen. Under den första scanningen så upptäckte jag att de elev- och 

lärarkonton som jag blivit tilldelad, inte hade en koppling till varandra. Det 

vill säga när jag i lärarklienten administrerade uppgifter till mina fiktiva ele-

ver så hade jag inte tillgång till att logga in som elev och se precis dessa upp-

gifter. I vissa läromedel så fick jag heller inte tillgång till hela materialet utan 

tilldelades enbart vissa delar, till exempel om jag valde matematikboken för 
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årskurs 2a så var enbart kapitel ett upplåst i denna bok. Jag valde även att 

endast analysera digitala läromedel i matematik för årkurs 1–3, då det är 

inom dessa årskurserna som jag själv är verksam, samtidigt som tidsbegräns-

ning var en påverkande faktor. Detta kan också påverka studiens resultat då 

till exempel LB profilerar sig mer mot årskurserna 7–9. Samtidigt är det flera 

digitala läromedel inom matematik som enbart vänder sig till de högre årkur-

serna, som således inte alls är med i denna studie. Då jag valde att enbart ana-

lysera de digitala läromedel som medverkade i lärarföretagen finns en viss 

möjlighet att ytterligare läromedel som själva uppger att de är kvalitetsgrans-

kade förekommer, dessa är dock inte med i denna undersökning då jag inte 

har möjlighet att kontrollera detta. Att enbart använda mig av läromedel som 

har en elevklient samt en lärarklient begränsade utbudet ganska markant. 

Detta var nödvändigt för att kunna besvara arbetets frågeställning, samtidigt 

betyder det att det förekommer läromedel som kanske uppfyller övriga krav 

som hade fungerat bra in i studien för övrigt.  

7.2.2 Analysschema 

Under pilotundersökningen så framkom viss tveksamhet till hur gränsdrag-

ningen skulle anges. Till exempel så uppkom det oklarheter kring vad ”in-

formation om matematiska förmågor eller kunskaper” innebar (fråga 9.1). Är 

det giltigt om läromedlet anger ”Addition” initialt i uppgiften, som ett upp-

fyllt kriterium eller krävs ett mer utförligt matematiskt uttryck? Det här blir 

en diskussionsfråga som kanske behöver korrigeras för att säkerställa validi-

teten. Ur ett lärarperspektiv så är frågorna som rör läromedlets användarvän-

lighet något begränsade. Ett alternativ kan vara ett utökande av kriterierna för 

lärarklienten till att kunna undersöka pedagogisk uppbyggnad eller hur lätt 

läromedlet är att använda. Giltigheten hade ökat om det reviderade analys-

schemat använts tidigare, eller om någon skolad person studerat analyssche-

mat och kommit med förslag på förbättringar (Boréus, 2018). Men då större 

delar av det analytiska schemat använts i tidigare studier (3 av 4 teman), är 

validiteten högre. Samtidigt kan validiteten vara svag då min egen personliga 

erfarenhet, utbildning och bakgrundshistoria skapar vissa tolkningar som ger 

en riktad version av resultatet (Björkdahl & Dimenäs, 2007).   
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7.2.3 Förslag på vidare forskning 

Även om återkoppling i matematikklassrummet följer de strukturer som pre-

senteras av forskningen, så säger det ingenting om hur eleven upplever åter-

kopplingen. Det har tidigare forskats på återkopplingens effekter inom mate-

matikundervisning, vad som vore intressant är att se vad eleven gör med åter-

kopplingen som kommer via datorn. Då elever har större tillgång till digitala 

medier idag så är det tveksamt till att eleven tar till sig all information som 

förmedlas via datorn, stora delar går kanske obemärkt förbi eleven. 
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Teoretiskt ramverk 
Utvalda analytiska frågor för att undersöka studiens frågeställning baserade på ramverket av 

Choppin m.fl., (2014) med tillägg av tema 4 

Tema 1 – Elevens interaktion med läromedlet 

• Elevens upplevelser 

o Se introduktioner/instruktioner via film eller animation 

o Kunna utföra övningar i anslutning till att eleven sett en introducerande film 

eller animering 

• Individualiseringsmöjligheter 

o Eleven kan välja mellan olika svårighetsgrader 

o Läromedlet har en inbyggd funktion där innehållet anpassar sig efter elevens 

prestationer 

• Kommunikationsmöjligheter 

o Meddelande funktion ospecifikt (Brevlåda)  

o Meddelande funktion kopplat till uppgiften 

o Eleven kan kommunicera med läraren 

Tema 2 – Lärarens användning och anpassning av läromedlet 

• Planering  

o Läraren kan administrera elevens uppgifter och tilldela dessa till eleven 

o Läraren har tillgång till presentationer och möjlighet att administrera filmer 

• Notering 

o Läraren kan göra noteringar i programmet för framtida användning 

Tema 3 – Bedömningssystem och funktioner 

• Skapa bedömningsunderlag 

o Läraren kan skapa eller revidera bedömningsunderlag (diagnos) 

• Spara och utvärdera resultatet från bedömningsunderlagen 

o Läromedlet skapar automatiskt uppgifter utifrån elevens prestationer under ett 

bedömningstillfälle (ex. diagnos)  

o Läromedlet sparar automatiskt elevens resultat för senare bedömning 

• Summerande resultat 

o Eleven kan se en summering av sina resultat  

Tema 4 – Elevens upplevelse  
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• Mötet med räkneuppgifterna  

o Läromedlet ger information om vilka matematiska förmågor/kunskaper som 

eleven tränar 

o Läromedlet är självrättande 

o Eleven får direktåterkoppling på uppgiftsnivå 

• Belöningssystem 

o Eleven får bakåtsyftande återkoppling  
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3.1 Meddelande funktion ospecifikt (Brevlåda)

3.2 Meddelande funktion kopplat till uppgiften
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1.1 Se introduktioner/instruktioner via film eller 
animation

1.2 Kunna utföra övningar i anslutning till att 
eleven sett en introducerande film eller 
animering

2.1 Eleven kan välja mellan olika 
svårighetsgrader

2.2 Läromedlet har en inbyggd funktion där 
innehållet anpassar sig efter elevens prestationer

4.1 Läraren kan administrera elevens uppgifter 
och tilldela dessa till eleven

4.2 Läraren har tillgång till presentationer och 
möjlighet att administrera filmer

5.1 Läraren kan göra noteringar i programmet 
för framtida användning

Tema 2 Lärarens användning och anpassning av läromedlet

Tema 1 Elevens interaktion med läromedlet

3.3 Eleven kan kommunicera med läraren
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6.1 Läraren kan skapa eller revidera 
bedömningsunderlag

7.1 Läromedlet skapar automatiskt uppgifter 
utifrån elevens prestationer under ett 
bedömningstillfälle 

7.2 Läromedlet sparar automatiskt elevens 
resultat för senare bedömning

8.1 Eleven kan se en summering av sina resultat

9.1 Läromedlet ger information om vilka 
matematiska förmågor/kunskaper som eleven 
tränar

9.2 Läromedlet är självrättande

9.3 Eleven får direktåterkoppling på 
uppgiftsnivå

10.1 Eleven får bakåtsyftande återkoppling 

Tema 3 Bedömningssystem och funktioner

Tema 4 Elevens upplevelser

G
lee

ru
p 

(G
L

)
M

at
em

at
ik

po
rt

al
en

Lib
er

  (
LB

)
Up

pd
ra

g 
m

at
te

 2

Na
tu

r &
 K

ul
tu

r (
NK

)
 Q

no
dd

ar
na

s v
är

ld

Sa
no

m
a 

(S
A)

Bi
ng

el

St
ud

en
tli

tte
ra

tu
r (

SL
)

Fa
vo

rit
m

at
em

at
ik



  Jeanette Eriksson - Bilaga 3 
 

 

Läromedelsförlag 
Tabellen presenterar läromedelsförlag, digitalt läromedel samt kort information om 

läromedlets upplägg. 

GLEERUP (GL) 
www.matematikportalen.se 

Matematikportalen är en webbaserad portal där elever kan 

logga in och möts direkt av det förplanerade 

lektionsupplägget som läraren har tilldelat eleven. 

Uppgifterna som eleven tränar på är delvis styrda av läraren 

men eleven har även själv möjlighet att bestämma över vilka 

uppgifter som ska genomföras vid tillfället i form av ”Mer 

träning”, ”Testa dig själv”, ”Supertränaren” samt 

”Geometritränaren”.  

LIBER (LB) 
Uppdrag matte 2 

Liber Uppdrag matte är en webbaserad plattform där både 

elev och lärarklient finns. I elevens webbapp (webbaserad) 

så sker färdighetsträning genom repetitiva övningar. Liber 

marknadsför webbappen som ett komplement till den 

analoga elevboken och utgör sig inte för att vara något 

komplett digitalt läromedel. Liber erbjuder även en online 

bok som är ett digitalt exempel av den tryckta boken. 

NATUR & KULTUR 
(NK) 
Qnoddarnas värld (åk 2) 

Qnoddarnas värld är en applikation som ges ut av Natur och 

Kultur enbart för iPad (lärarwebb är online). Här är nivåerna 

indelade i årskurser där röd Qnodd-app är för årskurs 1, grön 

Qnodd-app är för årskurs 2 och blå Qnodd-app är för årskurs 

3. Varje elev laddar ner applikationen och loggar in med sitt 

eget inlogg. Här möts eleven av olika bärstigar, varje bärstig 

har uppgifter som läraren har tilldelat eleven. Inga andra 

uppgifter är tillgängliga, förutom de som läraren har låst upp 

för den enskilda eleven. Qnoddarnas värld utger sig för att 

vara ett heltäckande läromedel för matematik. 

SANOMA UTBILDNING 

(SA) 
Bingel (åk 3) 

Bingel utgör ett spelifierat lärande som tränar repetitiva 

övningar. Bingel utger sig inte för att vara ett fristående 

digitalt läromedel utan marknadsför sig som ett komplement 

till den tryckta elevboken. Varje elev har ett eget inlogg där 

läraren har möjlighet att lägga in tidsbestämda adaptiva 
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övningar, eller så väljer eleven att besöka ön, där kan eleven 

välja mellan flertalet övningar.  

Studentlitteratur (SL) 
Favoritmatematik (Åk 2) 

Favoritmatematik är från början ett finskt läromedel som nu 

används i svenska klassrum. Studentlitteratur erbjuder olika 

varianter av elevpaket. I elevpaketet för elever i årskurserna 

f-3 så ingår en tryckt elevbok i matematik samt en 

webbaserad version av elevboken. Favoritmatematik har ett 

elevkonto och ett lärarkonto. I elevkontot kan eleven öva 

repetitiva övningar som läraren har planerat för eleven eller 

valfri övning som eleven själv väljer. Eleven kan välja att 

träna begrepp samt se instruktionsfilmer kring de uppgifter 

som ska tränas på och även få en liten ramberättelse kring 

matematikuppgifterna. 
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Instruktioner till analysschema 

Tema 1 – Elevens interaktion med läromedlet 

• Elevens upplevelser 

o 1.1 Se introduktioner/instruktioner via film eller animation 

o  1.2 Kunna utföra övningar i anslutning till att eleven sett en introducerande 

film eller animering 

Förklaring:  

- 1.1 Har eleven tillgång till instruerande filmer i läromedlet? Instruerande filmer som visar 

hur eleven kan genomföra en uppgift eller vilka strategier som eleven kan använda sig av 

för att utföra uppgiften? 

- 1.2 Ger läromedlet eleven möjlighet att utföra uppgifter i anslutning till en instruerande 

genomgång eller film?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Individualiseringsmöjligheter 

o 2.1 Eleven kan välja mellan olika svårighetsgrader 

o 2.2 Läromedlet har en inbyggd funktion där innehållet anpassar sig efter 

elevens prestationer 

Förklaring: 

- Kan eleven välja på olika svårighetsgrader bland uppgifterna? Exempelvis välja årskurs 

eller annan indikation på att uppgifterna är lättare eller svårare. 

- Kan läromedlet anpassa övningarna efter elevens prestationer? Till exempel ge förslag på 

vidare uppgifter.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Kommunikationsmöjligheter 

o 3.1 Meddelande funktion ospecifikt (Brevlåda)  

o 3.2 Meddelande funktion kopplat till uppgiften 

o 3.3 Eleven kan kommunicera med läraren 

Förklaring:  
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- 3.1 Kan läraren skicka meddelande till eleven eller klassen? (ej riktad till enskild uppgift) 

- 3.2 Kan läraren skicka meddelande till en specifik uppgift?  

- 3.3 Kan eleven kontakta läraren genom läromedlet? Exempelvis genom ett chattprogram 

eller en notifikation 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tema 2 – Lärarens användning och anpassning av läromedlet 

• Planering  

o 4.1 Läraren kan administrera elevens uppgifter och tilldela dessa till eleven 

o 4.2 Läraren har tillgång till presentationer och möjlighet att administrera filmer 

Förklaring: 

- 4.1 Kan läraren skapa och tilldela uppgifter till eleven? 

- 4.2 Har läraren tillgång till presentationer och instruerande filmer, som hen kan tilldela 

eleven? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Notering 

o 5.1 Läraren kan göra noteringar i programmet för framtida användning 

Förklaring: 

- 5.1 Kan läraren föra anteckningar i programmet för att använda i framtida 

bedömningssyfte? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tema 3 – Bedömningssystem och funktioner 

• Skapa bedömningsunderlag 

o 6.1 Läraren kan skapa eller revidera bedömningsunderlag (diagnos) 

Förklaring: 

- 6.1 Kan läraren skapa eller revidera till exempel en diagnos, för att använda i framtida 

bedömningssyfte? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Spara och utvärdera resultatet från bedömningsunderlagen 

o 7.1 Läromedlet skapar automatiskt uppgifter utifrån elevens prestationer under 

ett bedömningstillfälle (ex. diagnos)  

o 7.2 Läromedlet sparar automatiskt elevens resultat för senare bedömning 

Förklaring: 

- Är läromedlet uppbyggt så att det automatiskt skapar uppgifter utifrån elevens prestation? 

Det vill säga, i progressionssyfte. 

- Sparar läromedlet elevens resultat så att läraren kan ta del av resultatet? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Summerande resultat 

o 8.1Eleven kan se en summering av sina resultat  

Förklaring: 

- 8.1 Kan eleven se sitt resultat i form av en resultatlista i samband med utförda uppgifter 

eller vid senare tillfälle? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tema 4 – Elevens upplevelse  

• Mötet med räkneuppgifterna  

o 9.1 Läromedlet ger eleven information om vilka matematiska 

förmågor/kunskaper som eleven tränar 

o 9.2 Läromedlet är självrättande 

o 9.3 Eleven får direktåterkoppling på uppgiftsnivå 

Förklaring: 

- Kan eleven initialt se vilka matematiska kunskaper som tränas vid utförandet av 

räkneuppgifterna? Exempelvis Addition inom talområdet 10–20. Är målet med uppgiften 

tydligt för eleven? 

- När eleven har fyllt i svar på alla räkneuppgifterna, är då läromedlet självrättande? 

Självrättande kan vara att ge eleven en markering för rätt/fel svar eller att eleven får ta del 

av de rätta svaren. 
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- Får eleven återkoppling på om uppgifterna är rätt eller fel, i direkt anslutning till att eleven 

utför uppgifterna? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Personnivå 

o 10.1 Eleven får bakåtsyftande återkoppling  

Förklaring:  

- 10.1 Bakåtsyftande återkoppling är sådan återkoppling som inte ger någon framåtsyftande 

information. Det kan vara uppmuntrande beröm, belöningar i form av poäng, virtuell valuta, 

dekaler, medaljer eller diplom. 

 

 


