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”Jag ser inte riktigt poängen med det…” 
En studie om gymnasieelevers relation till ett digitalt matematikläromedels 
poängsystem utifrån ett motivationsperspektiv. 
 

”I don’t really see the point with it…” 
A study on pupils from upper secondary school and their relation to one digital study 
material’s scoring system in mathematics education based on an motivational 
perspective. 

 

Abstrakt 
Spelfierade inslag i undervisningen blir allt vanligare, där bland annat poängsystem införs 

i digitala läroböcker för att motivera elever att studera. Inom ämnet matematik finns idag 

bland annat den digitala läroboken NOKflex, som används bland gymnasieskolor i 

Sverige. Syftet med detta arbete är att undersöka om eleverna upplever några motiverande 

effekter med den digitala lärobokens poängsystem, samt om deras användande av facit i 

den digitala läroboken skiljer sig gentemot deras användande av facit i en tryckt lärobok. 

Detta arbete har en kvalitativ ansats, där intervjumetoden fokusgrupper använts. 

Resultatet från fokusgruppsintervjuerna visar att poängsystemet bidrar till både positiva 

och negativa effekter för elevernas motivation, där den avgörande faktorn är vilken 

legitimitet läraren gett poängsystemet i undervisningen. Studien visar även att 

poängsystemet har en positiv inverkan på elevernas användande av facit, men synliggör 

samtidigt svagheter i systemet som gör att eleverna kan erhålla en stor mängd poäng utan 

att behöva genomföra några beräkningar eller ha rätt svar på specifika uppgifter. 
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1 Inledning 
 

Samhället digitaliseras allt mer, ett-till-ett-datorer används på en majoritet av svenska 

skolor och mer och mer undervisning sker via digitala plattformar (Eriksson, 2016). I 

Riksdagen debatteras det om de digitala verktygens effekter på motivation, och 

Skolverkets reviderade läroplaner för gymnasieskolan preciserar även högre krav om 

införande av digitala verktyg i undervisningen (Eriksson, 2016; Skolverket, 2017). 

Dessutom införs alltmer spelliknande inslag i såväl undervisningen som i digitala 

läromedel, så kallad ”gamification” (”spelifiering” på svenska), där syftet är att efterlikna 

spelmekanismer som ska öka engagemanget och motivationen hos eleverna till att 

studera. I ämnet matematik har det internationellt sett genomförts en uppsjö av 

undersökningar i ämnet ”Gaming and education” (Bl.a. Buckley & Doyle, 2012; Lopez-

Morteo & López, 2007; Fengfeng, 2008; Mahmoudi, 2015; Castellar, 2015; Hanus & 

Fox, 2015) där såväl fördelar som brister synliggjorts.  

I den svenska gymnasieskolan finns en stor variation av läroböcker, där en 

övervägande majoritet är tryckta läromedel. Ett undantag är det digitala läromedlet 

NOKflex som ges ut av förlaget Natur och Kultur (2017), och det är detta läromedel som 

kommer att ligga till grund för denna studie. Bokens innehåll och uppbyggnad är 

framtaget med utgångspunkt i de sju matematiska förmågorna som återges under ämnets 

syfte i ämnesplanen för matematik (Skolverket, 2017). 

 

1.1 Kort om det digitala läromedlet ”NOKflex” 
 

Natur och Kultur (2017) beskriver läromedlet NOKflex på följande sätt: 

 

”NOKflex ger dig kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i ett helt nytt 

digitalt format som individanpassar, ger en tydlig överblick och konkreta förslag för att 

variera undervisningen”  

            

             (www.nokflex.squarespace.com/om-nokflex/, hämtad 2017-12-05) 

 

NOKflex kan enkelt beskrivas som en digital version av de fysiska matematikböckerna 

som ges ut av Natur och Kultur, där all den information som finns i de fysiska 

matematikböckerna återges i de digitala böckerna. Därtill finns förutom 
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lektionsaktiviteter och instruktionsfilmer även ett poängssystem som, baserat på 

svårighetsgrad, delar ut poäng till eleverna då de svarar rätt på övningsuppgifterna. Ju 

svårare uppgiften är, desto högre poäng kan erhållas. Det finns även ledtrådsknapp och 

lösningsknapp till varje uppgift (se figur 1).  

 

 

Väljer användaren att använda ledtråden för uppgiften minskar även antalet poäng som 

går att erhålla för just den uppgiften (se figur 2).  

 

 

Om användaren trycker på lösningsknappen utan att själv ha svarat på uppgiften 

försvinner alla möjligheter att få poäng på just den uppgiften (se figur 3). Detta kan 

jämföras med att kolla svaret på en uppgift i facit utan att på förhand försökt lösa den. 

Figur 1: Skärmdump av NOKflex, antal möjliga poäng på exempeluppgift nivå 4. 

Figur 2: Skärmdump av NOKflex, antal möjliga poäng när användaren använt ledtrådsknappen. 
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Det finns fem olika nivåer för uppgifterna, och möjlig poängutdelning på respektive nivå 

ser ut som följer: 

 
 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Nivåer och poängfördelning 

 

Det finns olika typer av uppgifter som användaren stöter på, där en majoritet av dem är 

rena proceduruppgifter (se figur 1-3). Det finns även så kallade jämför-uppgifter, där 

syftet är att användaren ska träna och utveckla andra matematiska förmågor som ej 

procedursuppgifter kan åstadkomma. Det är särskilt förmågorna resonemang och 

kommunikation som jämföruppgifter syftar att träna. I jämföruppgifterna är tanken precis 

som i proceduruppgifterna att användaren först genomför uppgiften självständigt med 

papper och penna. När du är klar med din lösning trycker du på ”jämför” och systemet 

ger dig ett lösningsförslag som du ska förhålla dig till. Till skillnad från 

procedursuppgifterna kan inte systemet känna av om du har gjort rätt eller fel då du inte 

fyller in något, vilket förutsätter att användaren är ärlig i sin rättning.  

Nivå Poäng 

1 10 

2 20 

3 40 

4 80 

5 160 

Figur 3: Skärmdump av NOKflex, antal möjliga poäng när användare trycker på lösningsknappen. 
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Figur 4: Exempel på en jämför-uppgift.  

Figur 5: Rättning av jämför-uppgift. 

 

1.1.1 Syfte med poängsystemet 
 

Vid intervju med en av grundarna, Daniel Barker, beskriver han hur syftet med detta 

poängsystem är att motivera eleverna att arbeta självständigt med matematik på och 

utanför lektionstid. Han lyfter även fram att NOKflex enbart är tänkt att ersätta den 

fysiska boken i undervisningen, inte på något sätt hela matematikundervisningen. Denna 

information kommuniceras tydligt ut till verksamma lärare när läromedlet implementeras 

i undervisningen. 
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2 Syfte 
 

Arbetet ämnar undersöka och jämföra hur digitala läromedel påverkar elevernas 

motivation gentemot tryckta läromedel, särskilt med avseende på de spelliknande och 

poänggivande inslagen som förekommer. Syftet är även att försöka urskilja elevernas 

användande av det digitala läromedlets facit, och jämföra det med deras tidigare 

erfarenheter, särskilt med avseende hur det påverkar deras lärande i matematik.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

- Hur anser gymnasieelever att deras motivation till att arbeta med matematik 
påverkas av spelliknande inslag och poängsystem i digitala läromedel? 
 

- Vilken relation har gymnasieelever till det digitala läromedlets facit i jämförelse 
med tryckta läromedels facit? 
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3 Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska bakgrund som ligger till grund för arbetet. Därtill 

presenteras forskning inom ämnet som anses vara relevant för studien.  

 

3.1 Teoretisk bakgrund 
 

Då syftet med arbetet är att undersöka huruvida elevernas upplevelser av de digitala 

läromedlen påverkar deras motivation till att arbeta med matematik, presenteras här en 

övergripande sammanfattning av en del av de stora motivationsteorierna, samt en 

fördjupning av begreppen och samspelet mellan inre och yttre motivation. 

  

3.1.1 Historiska motivationsteorier 
 

Nationalencyklopedins definition av motivation är följande:  

 

”Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 

mot olika mål.”         

       (Nationalencyklopedin, 2017, Motivation). 

 

Jenner (2004) beskriver att forskningen kring motivation handlar om ”Vad är viljan att 

lära?” samt ”Vad är vilja till förändring?” (ibid., s.37). Författaren menar att begreppet 

motivation har flera olika definitioner och att det således är svårt att helt avgränsa. 

Historiskt sett har synen på motivation varierat, där bl.a. sökandet efter njutning och 

välmående tidigt ansågs vara den enda grunden för motivation. Denna syn, den 

hedonistiska, var dominerande ända fram till 1900-talet, tills beteendevetenskapligt 

orienterade teoretiker fick upp ögonen för begreppet motivation. Då gick diskussionerna 

sakta men säkert över från att enbart handla om lust och njutning, till att mer belysa 

instinkt och drivkraft som de underliggande orsakerna till motivation. Jenner skriver att 

dagens forskning är överens om att det är en omöjlighet att sammanfatta motivationens 

spektrum till en enda teori, och att det istället förs forskning och diskussioner kring olika 

områden som påverkas av motivation. Denna argumentation förs även av Ahl (2004), som 

menar att de olika historiska teorierna ej omkullkastar varandra, utan snarare bör ses som 

varandras alternativ. Moderna och nyare förhållningssätt och varianter av 
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motivationsteorier har på det ena eller andra sättet hämtat sin inspiration i de klassiska 

teorierna, såsom behaviorismen och kognitivismen, vilket inte gör dem mindre 

intressanta. Detta arbete kommer dock ej att gå in mer djupgående på dessa, utan riktar 

istället fokus på en av de vanligaste synsätten på motivation och motivationsfaktorer idag, 

nämligen inre och yttre motivation.  

 

3.1.2 Inre motivation 
 

Den inre motivationen kan ses som en drivkraft hos individen som igångsätter antingen 

ett beteende eller en handling (Jenner, 2004). Ryan & Deci (2000) beskriver det som ett 

inre driv som medför att individen gör något då det upplevs som njutbart och intressant. 

Genomförandet baseras då på att individen upplever att det är roligt, utmanande och 

meningsfullt, utan att det nödvändigtvis finns några bakomliggande orsaker. Hein (2012) 

menar att de inre motivationsfaktorerna kommer från människans egen vilja och agenda, 

där individuell utveckling och prestation inte sällan ligger till grund. Hon skriver även att 

den inre motivationen ”inte är instrumentell” (ibid., s.16) då den kommer inifrån. Dock 

kan aldrig den inre motivationen ses som en enskild part och lyftas ur sin kontext, den är 

alltid kopplad till ett specifikt mål (Jenner, 2004). Denna målinriktade syn på motivation 

för diskussionen in på nästa aspekt: den yttre motivationen. 

 

3.1.3 Yttre motivation 
 

Yttre motivation är, i motsats till inre, det som påverkar individen utifrån att genomföra 

något (Jenner, 2004). Det är alltså omständigheter som individer ej skapar själv men 

samtidigt måste förhålla sig till (Hein, 2012). Några exempel på yttre motivationsfaktorer 

är betyg, anseende eller att vara någon till lags (lärare, föräldrar, vänner). Den yttre 

motivationen kan upplevas såväl positiv som negativ av individen, och till skillnad från 

den inre så är den helt instrumentell, då genomförandet av handlingen i någon form 

belönas.  

Den yttre motivationen kan också variera i graden av individens upplevda 

valbarhet, vilket också påverkar inställningen. Ryan & Deci (2000) beskriver två olika 

scenarion av detta, där två olika studenters motivation till att studera jämförs. Den ena 

gör sina läxor för att undvika utskällning och bestraffning av sina föräldrar, medan den 

andra ser läxan som ett nödvändigt ont som måste genomföras för att nå ett högre mål: 

att få en bra utbildning. Båda eleverna motiveras att göra läxan av yttre faktorer men av 
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helt olika anledningar, vilket också leder till att de båda upplever helt olika effekter av 

det. Den sistnämnda upplever också att hen själv väljer att göra detta, vilket författarna 

menar spelar stor roll för motivationen.  

 

3.1.4 Samspelet mellan inre och yttre motivation 
 

Såväl den inre som den yttre motivationen är målorienterad, men av olika anledningar. 

För att en individs inre motivation ska förstås och ge mening är ett krav att den alltid 

kopplas till ett mål. Detta mål har ofta sin grund i någon av de yttre motivationsfaktorerna, 

vilket gör att den inre och yttre inte sällan samspelar för individen (Jenner, 2004). 

Författaren menar att forskning visat att de yttre och inre målen påverkar individens 

beteende, och att det inom skolans värld spelar en betydande roll för elevers inlärning. 

Om elevens fokus och mål är inriktad på att lära sig precis det som behövs för att nå höga 

betyg, kommer således dess inlärningsprocess påverkas av det. Jenner menar att detta blir 

på bekostnad av klassiska inre mål, som t.ex. ”bildningstörst, att få aha-upplevelser och 

intellektuell tillfredsställelse” (ibid., s.42).  

Ryan & Deci (2000) beskriver motivation som ett spektrum som sträcker sig från 

totalt omotiverad (”Amotivation”, ibid., s.61) till att motivationen kommer inifrån. Där 

emellan finns yttre motivation som i olika grad upplevs självvald. Författarna menar att 

motivation inte sällan börjar i yttre faktorer, då det kanske inte är självklart vilket syfte 

det tjänar. Men efter en tid, beroende på vilka processer som genomgås, kan de 

anledningar som ligger till grund för individens motivation förändras, så att det upplevs 

som att det är självvalt och i slutändan att motivationen kommer inifrån. Denna övergång 

från yttre till inre motivation är en viktig aspekt att alltid försöka sträva mot, särskilt inom 

utbildningsområden.  

Ahl (2004) skriver även hur flera av de mer moderna motivationsteorierna bygger 

på samma grund som flera lärteorier, och att de därför inte sällan fått en betydande roll 

inom pedagogiken. Vidare menar hon även att trenderna och utvecklingen inom 

motivationsteori ofta speglats inom pedagogiska resonemang. Hon exemplifierar bl.a. den 

humanistiska traditionen inom motivationsteorier och diskussionen förs bland annat om 

”inre motivation för lärande” (ibid., s.54). Detta argument styrker arbetets teoretiska 

utgångspunkt, särskilt med hänsyn till grundarna av NOKflex som använder just 

motivationshöjande effekter som ett av sina huvudargument till fördelarna med sitt 

digitala läromedel. 



  
 

9 

3.2 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras en kort översikt av den forskning som tidigare gjorts i området. 

Forskningsunderlaget som nämns kommer från internationella studier, där såväl positiva 

som negativa effekter på spelifierade inslag i undervisningen har påvisats. 

 

3.2.1 Gamification – en begreppsbeskrivning 
 

Buckley & Doyle (2016), som refererar till Kapp (2012, s.10), beskriver begreppet på 

följande sätt: 

 

Gamification is ”using game-based mechanics, aesthetics and game thinking to engage 

people, motivate action, promote learning, and solve problems”  

 

(Buckley & Doyle, 2016, s.1163) 

 

Den svenska varianten av ”Gamification” är ”Spelifiering” (Tekniksafari, 2013) och 

kommer att användas i fortsättningen, med undantag från citeringar. 

Spelifiering kan alltså beskrivas som en metod som används inom bl.a. 

pedagogiken där spelliknande inslag införs i en given kontext för att bland annat engagera 

användaren, motivera handling och främja inlärning. Inom pedagogiska sammanhang 

används inte sällan termen ”Gamification and Education” för att tydliggöra ansatsen 

(reds. anm.). Buckley & Doyle (2016) beskriver att utformandet varken  behöver se ut 

som, eller vara ett spel för att det ska kunna klassas som spelifierat. De redogör hur 

spelens belöningssystem är den del som införts mest i de spelifierade områdena, där 

individen uppmanas att utveckla sig själv och klara nya uppgifter, och som belöning 

erhålls till exempel en medalj, en utnämning eller något form av pris. Många spel 

uppmanar även användaren att pröva sig fram tills den sökta metod används, vilket 

författarna menar främjar en tillåtande miljö där användaren utvecklar en undersökande 

ansats till ett givet problem.  

Buckley & Doyle (2016) förklarar hur dagens skolsystem har många drag som 

liknar de i spelen. Elever får uppgifter som ska lösas vilket är en form av uppdrag. Klarar 

de uppgifterna får de poäng som sedermera omvandlas till någon form av betyg, alltså en 

belöning. Om de klarar av den nivå de är på får de gå vidare till nästa nivå: de ”levlar” 
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(reds. citering). Det som skribenterna menar är den betydande skillnaden är dels sättet de 

olika systemen uppmuntrar användaren (eleven) till interaktion, dels spelens användande 

av ledartavlor och tabeller som motiverande faktor där användaren kan jämföra sig med 

andra. Syftet är helt enkelt att användaren ska triggas till ökad ansträngning och 

engagemang för att nå upp till övriga användare i topp. 

 

3.2.2 Forskningsresultat kring ”Gamification and Education” 
 

I takt med teknikens explosionsartade utveckling de senaste decennierna har även 

införandet av digitala verktyg i skolan blivit allt vanligare, och en hel del internationell 

forskning kring de spelliknande inslagen i undervisningen har genomförts med blandat 

resultat, särskilt inom ämnet matematik. Nedan redogörs ett axplock av dem. 

Det finns en rad studier som påvisat positiva resultat när undervisningen i någon 

form varit spelifierad. Lopez-Morteo & López (2007) forskning visade att elevers syn på 

matematik förhöjdes när de jobbade i en digital plattform, och kunde också se potentiellt 

positiva effekter för deras matematiska inlärningsprocess, baserat på den spelifierade 

plattformens motiverande effekter. Studien genomfördes bland högstadieelever i Mexiko, 

där de under forskningsperioden bland annat arbetade med matematikspel i flerspelarläge. 

Liknande slutsatser dras även i Fengfengs (2008) studie där elevers attityd till matematik 

förbättrades då spelifierade inslag förekom regelbundet i undervisningen. I studien, som 

genomfördes på elever i årskurs 4 och 5, ersattes den vanliga undervisningen med ett 

matematikspel under en femveckorsperiod. Mahmoudi m.fl. (2015) visade i sin studie att 

spelifierad matematikundervisning utvecklade elevernas färdigheter inom matematiska 

beräkningar, särskilt gällande snabbheten. Det hade dessutom motivationshöjande 

effekter på elevernas vilja att arbeta med matematik. De kunde däremot ej se någon 

signifikans i sin studie som påvisade att eleverna utvecklande sina matematikkunskaper 

mer genom att använda spelifierande undervisning. I deras kvantitativa studie fick iranska 

elever jobba med matematiska spel under lektionerna. Castellar m.fl. (2015) visade i sin 

forskning att det fanns skillnader mellan två elevgrupper, där den ena hade spelifierad 

matematikundervisning och den andra använde papper och penna. De förstnämnda 

upplevde inte bara undervisningen som mer lustfull, utan påvisade även en högre grad av 

minnesinlärning än den grupp som ej hade de inslagen.  Undersökningen genomfördes på 

elever i andra klass på skolor i Belgien. 
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Det har dock visat sig att inte all forskning kring spelifiering enbart genererat 

positiva utfall. I en studie i USA genomfördes en försöksperiod på en termin, där en grupp 

fick arbeta med matematik i en spelifierad undervisning, och en annan arbetade utan. 

Gruppen som jobbade med den spelifierade varianten hade lägre grad av motivation än 

den andra, och var dessutom mer missnöjda med sin undervisning. Det slutgiltiga 

resultatet när de testades av visade att eleverna med det spelifierade upplägget fick sämre 

testresultat än den grupp som arbetat utan (Hanus & Fox, 2015). Domínguez m.fl. (2013) 

skapade ett spelifierat inslag på en redan digital lärplattform utformad för 

universitetsstudenter, för att undersöka huruvida studenternas motivation påverkades på 

något sätt av det. Studiens resultat visade att de studenterna förvisso presterade högre än 

genomsnittet på de praktiska momenten, men att deras motivation sjönk ju längre tid de 

använde det spelinspirerade inslaget, att deras testresultat på teoriprovet var lägre och att 

de dessutom var mindre engagerade i undervisningen. 

Ett vanligt argument i diskussionen är att spelifiering är ett nödvändigt krav för 

att möta den ”nätgeneration” som växer fram, men det argumentet slår Bekebrede, 

Warmelink & Mayer (2011) hål på i sin studie. De jämförde två grupper: den ena bestod 

av elever med hög teknikvana, den andra låg. Deras forskning visade att det fanns mycket 

små eller inga skillnader alls mellan grupperna då de använde sig av spelifierande inslag 

i sin undervisning, men de poängterar att båda grupperna uppskattade 

undervisningsformen framför andra alternativ. Kebritchi, Hirumi & Bai (2010) 

genomförde en liknande studie på en grupp med närmare 200 elever, där en uppdelning 

gjordes så att några av eleverna använde spel i samband med undervisningen och en del 

inte, för att sedan kunna jämför hur deras motivation påverkades. Forskningen kunde inte 

visa någon allmän motivationshöjande effekt för de spelliknande inslagen i 

undervisningen, däremot fann de att gruppen som fick använda spelet i högre grad i 

undervisningen hade högre motivation till att arbeta. Young m.fl. (2012) menar att trots 

mängden av spännande utbildande spel saknas det fortfarande stark bevisning på de 

fördelar som skaparna och förespråkarna framhäver ska finnas, särskilt inom ämnet 

matematik. Buckley & Doyle (2016) visade i sin forskning att spelifierade lärmiljöer hade 

en positiv inverkan på elevers inlärningsförmåga och engagemang, men graden 

påverkades i stor utsträckning av huruvida elevens drivkraft och målsättning berodde på 

inre eller yttre motivationsfaktorer. 
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3.3 Sammanfattning 
 

Den forskning som finns tillgänglig visar blandade resultat, där det vanligaste argumentet 

till att undervisningen spelifieras är att den ska höja motivationen bland eleverna att arbeta 

med matematik. Det är med andra ord liknande argument som grundarna av NOKflex 

använder i sin marknadsföring. Frågan är vilket synsätt eleverna har till deras 

poängsystem, samt huruvida deras motivation övergår från yttre till inre, eller vilka övriga 

effekter som dess system möjligen bidrar till.  
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4 Metod 
 

I detta avsnitt presenteras och motiveras val av metod för insamling och bearbetning av 

empiri. 

 

4.1 Ansats 
 

Det finns i huvudsak två ansatser att använda sig av inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning, nämligen kvalitativ och kvantitativ ansats. Valet av 

ansats ska alltid motiveras med utgångspunkt i forskningens frågeställningar, och det 

kommer påverka vilket typ av svar forskaren får på sina frågor (Bryman, 2011). Valet av 

ansats bör även göras i relation till forskningens syfte och inte vilka förkunskaper 

författarna har sen tidigare. Denscombe (2014) skriver att kvalitativ forskning inte sällan 

förknippas med småskaliga projekt och att den data som ligger till grund inhämtas från 

det som sägs eller syns. Detta arbete har en kvalitativ ansats, där empirin kommer samlas 

in genom intervjumetoden fokusgrupper. 

 

4.2 Fokusgrupper 
 

Wibeck (2010) skriver att det är viktigt att tidigt resonera kring den kvalitativa ansatsen 

vara eller icke vara för forskningsprojektet, och att det valet därefter bör vägas mellan de 

olika metoderna forskaren kan välja. Författaren beskriver att fokusgrupper är en lämplig 

intervjumetod att välja då forskningens analys utgår ifrån motivationsfaktorer, vilket detta 

arbete gör. Genom en fokusgruppdiskussion anstränger sig deltagarna för att försöka 

förstå varandra och hur de agerar i situationer som de själva ställs inför, vilket lämpar sig 

väl när forskaren vill studera exempelvis vilka grunder som individers val grundas på. 

Detta argument stärker arbetets val av metod. Hon beskriver även att det är en bra metod 

att använda sig av när det finns olikheter mellan individerna i gruppen som undersöks, då 

deras åsikter ställs emot varandra och intressanta aspekter kan åskådliggöras, något som 

försummas vid enskilda djupintervjuer. Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan 

gruppintervjuer och fokusgrupper. Halkier & Torhell (2010) menar att det som ytterst 

kännetecknar en fokusgrupp, till skillnad från gruppintervjuer, är forskarens/moderatorns 

passiva roll under fokusgruppsdiskussionerna i samspel med deltagarnas interaktion kring 

ett givet ämne. Detta påpekades tydligt för informanterna innan intervjuerna påbörjades. 
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4.3 Urval och empiri 
 

Då arbetet riktar sig mot ett särskilt digitalt läromedel, genomfördes ett så kallat 

strategiskt urval av deltagare. Wibeck (2010) beskriver strategiskt urval som en viktig del 

av förberedelserna inför fokusgrupperna, och att forskaren helt enkelt väljer ut potentiella 

deltagargrupper som passar projektets mål, vilket i detta fall innebär att deltagarna 

använder det givna digitala läromedlet regelbundet i sin undervisning. Urvalet för denna 

forskning har avgränsats till en skola i södra Sverige som själva tog kontakt och ville att 

en undersökning om deras digitala läromedel skulle genomföras. Valet att ej involvera 

fler skolor var att det enkelt gick att observera och genomföra fokusgruppsintervjuerna 

där, samt att tillräcklig empiri skulle kunna inhämtas. När Bryman (2011) beskriver 

bekvämlighetsurvalet som en metod där undersökningen bygger på vad som för tillfället 

är lättillgängligt för forskningen, vilket även detta urval stödjer. 

Gruppdeltagarna i varje enskild grupp kände varandra sedan innan då de går i 

samma klass, och det genomfördes en fokusgrupp per klass. Att deltagarna i 

fokusgruppen är bekanta med varandra sedan innan menar Wibeck (2010) kan vara 

strategiskt korrekt, då sannolikheten att en givande diskussion råder ökar nämnvärt 

jämfört med en grupp där individerna är obekanta för varandra. Halkier & Torhell (2010) 

bygger vidare på den diskussionen, och menar att det är fördelaktigt i den aspekt att 

deltagare som känner varandra sen tidigare kan hjälpa varandra att fördjupa diskussioner, 

åsikter och tankar, vilket inte sällan leder till bredare perspektiv på det ämne som 

diskuteras. Halkier & Torhell argumenterar även för vikten av att ej ha alldeles för 

homogena grupper, men ej heller alltför heterogena grupper, för att uppnå maximalt 

resultat. Då eleverna som deltog i undersökningen läser sitt första år på gymnasiet, och 

således inte känt varandra mer än ett halvår, anses kravet för jämvikt mellan det 

heterogena och homogena uppfyllas. 

Informanterna i undersökningen är hämtade från tre olika nationella program på 

gymnasiet. Syftet med att genomföra fokusgrupper i flera klasser var att få en så bra 

spridning som möjligt från informanterna, då varje lärare på skolan använder det digitala 

läromedlet på olika sätt. Halkier & Torhell (2010) anser att detta urval, ett så kallat 

”analytiskt selektivt” (ibid., s.25), kan ligga till grund för att få fram gedigen empiri för 

analys.  
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Wibeck (2010) menar att antalet fokusgrupper som bör genomföras beror på hur mycket 

tid samt vilka resurser forskningen har, där målet är att uppnå en ”teoretisk mättnad” 

(Wibeck, 2010, s.60). Detta har tagits i beaktning vid valet av antalet grupper då arbetets 

omfattning är på grundläggande nivå. Wibeck och Halkier & Torhell (2010) för flera 

resonemang kring gruppens storlek, och hur det påverkar gruppens dynamik och 

individens möjligheter till yttrande. Wibeck (2010) anser att gruppstorleken bör vara som 

minst fyra stycken och som mest sex stycken informanter för att maximera möjligheterna 

att få fram användbar empiri. Hon anser vidare att grupperna bör vara homogena om målet 

med forskningen är att få deltagarna att dela med sig att sina erfarenheter och tankar.  

 

4.4 Genomförande 
 

För att rekrytera informanter besöktes flera olika klasser som arbetar med det digitala 

läromedlet, och en kort genomgång och beskrivning av forskningens syfte, etiska aspekter 

m.m. redovisades. Därefter delades följebrevet (se bilaga B) ut till samtliga i klassen. 

Lektionen observerades sedan för att få en bild av hur lärarna arbetade med det digitala 

läromedlet och anses därför enbart vara kompletterande metod, och kommer ej användas 

i analysen. I slutet av lektionen samlades kontaktuppgifter från de frivilliga in, som sedan 

kontaktades och informerades om tid och plats för fokusgruppens genomförande. Totalt 

genomfördes tre stycken fokusgruppsdiskussioner, med sex deltagare i varje grupp. Varje 

fokusgrupp tog cirka 30 minuter och genomfördes under informanternas ordinarie 

matematiklektion.  

Vid genomförandet av fokusgrupperna användes en intervjuguide (se bilaga A), 

där frågeordningen var strukturerad enligt den standard som Wibeck (2010) förespråkar. 

Hon kategoriserar frågorna i fem olika kategorier, nämligen öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Varje kategori 

har olika syften, och det är därför viktigt att de kategoriseras rätt för att uppfylla dessa 

syften. Öppningsfrågor tjänar enbart till att få igång gruppens diskussion, att se till att 

varje informant får komma till tals och presentera sig, att gruppen får en bild av 

moderatorn och att uppnå en så hög grad av bekvämlighet som möjligt för gruppen. Detta 

ligger sedan till grund för de diskussioner som förs, och ju bättre inledning som uppnås 

desto högre är sannolikheten till givande empiri. Nästa kategori, introduktionsfrågorna, 

ska leda informanterna in på det ämne som står i fokus. Här ställs inte frågor som är direkt 

avgörande, det kommer först i ett senare skede. Frågorna är öppna och breda för att 
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implicera en hög grad av tolkningsfrihet hos informanterna. Övergångsfrågorna ska leda 

samtalet mot nyckelfrågorna, och där är det av vikt att frågorna ställs i ett större perspektiv 

än vad deltagarna är vana vid, och förhoppningsvis få ta del av andras syn och tankar 

kring frågan då varje deltagare har möjligheten att fördjupa sin argumentation. Den fjärde 

kategorin, nyckelfrågorna, är de viktigaste frågorna för den efterkommande analysen. Här 

ska moderatorn ställa frågor som direkt är kopplade till arbetets syfte och frågeställningar, 

och att en stor del av tiden för fokusgruppen ska spenderas här. Slutligen avrundas 

diskussionerna med att deltagarna får chansen att lyfta tankar och åsikter som de anser ej 

fått plats dittills, och här har även deltagarna chans att sätta punkt för sin argumentation 

och komma till en slutsats för deras ställning i frågan. Denna form av intervjuguide är 

direkt kopplad till en strukturerad form av fokusgrupp (Wibeck, 2010), där moderatorn 

aktivt styr gruppen mot den riktning som är önskvärd för arbetet, utan att på något sätt 

värdera eller förändra informanternas åsikter. 

Deltagarna hade inte mottagit något stimulusmaterial på förhand, och visste enbart 

att de skulle diskutera läromedel i matematik.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 

Kvale (2014) menar att det går att ifrågasätta objektiviteten i den kunskap som erhålls vid 

intervjuer, då den inte nödvändigtvis alltid är subjektiv. Detta beror till stor del på hur 

moderatorn eller den som intervjuar ställer sina frågor. För att en studie ska anses uppfylla 

kravet för reliabilitet måste den kunna göras om av andra forskare vid andra tidpunkter, 

utan att resultatet skiljer sig nämnvärt. I relation till just intervju som metod innebär det 

att intervjuobjekten ska svara ungefär likadant oavsett vem som genomför intervjun. För 

att uppfylla detta krav var det av vikt att moderatorn höll sig så neutral som möjligt under 

fokusgruppsintervjuerna och inte värderade informanternas åsikter, något även Wibeck 

(2010) anser är en av de viktigaste aspekterna som moderatorn måste förhålla sig till. 

Halkier & Torhell (2010) menar dock att detta inte är ett krav inom kvalitativ forskning, 

eftersom forskaren använder sig själv för att få fram data. De menar att det istället handlar 

om transparens för läsaren så att det går att kontrollera att undersökningen genomförts på 

ett tillförlitligt sätt. Detta synsätt uppfyller detta arbetet också då genomförandet beskrivs 

i detalj, vilket gör det möjligt för någon annan att genomföra på liknande sätt. Validitet 

inom kvalitativ forskning innebär att studiens resultat faktiskt svarar på de frågor som 

ställs, att forskaren verkligen undersöker det som ämnas undersökas, och att ingen 
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förvrängning av sanningen förekommer (Kvale, 2014). Att försäkra sig om arbetets 

validitet ska forskaren ställa självkritiska frågor om såväl innehåll som metod, då detta 

kan påverka resultatet. I detta arbete har elever från enbart en skola intervjuats, dock från 

tre klasser där lärarna har skilda synsätt på det material som forskningen vilar på. 

Frågorna är också ställda på ett sådant sätt att informanterna kan ana vad forskningen är 

ute efter för svar, vilket skulle kunna påverka deras svar för att vara till lags. En ytterligare 

aspekt som är värd att nämna är den metod som denna forskning använder sig av, 

intervjuformen fokusgrupper, där exempelvis informanterna påverkas av varandras svar, 

vilket kan leda till att de svarar annorlunda än om de hade intervjuats enskilt. Halkier & 

Torhell (2010) menar dock att den viktigaste aspekten för fokusgruppens validitet som 

kvalitativ metod återigen är att tydligt redogöra för hur och på vilket sätt forskningen har 

genomförts, så att läsaren kan vara säker på att den har gjorts på ett korrekt sätt. 

 

4.6 Etiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver de fyra huvudsakliga etiska principerna som forskare 

bör ta hänsyn till i sina undersökningar. De etiska principerna är följande; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskarna måste delge information kring undersökningens 

syfte till individerna som deltar. Det ska även framgå att deltagandet är frivilligt och att 

det finns möjlighet att avbryta sitt deltagande under hela processen utan att några 

komplikationer uppstår för dem. Vetenskapsrådet beskriver även att undersökningar där 

informanterna är aktiva, till exempel intervjuas, är en så kallad aktiv medverkan och att 

kraven på denna information är högre än om deltagandet varit passivt. Detta genomfördes 

under såväl presentationen av arbetet som i det följebrev informanterna fick ta del av 

innan de anmälde sig frivilligt. Deltagarna var sedan även tvungna att godkänna sin 

medverkan genom att signera dokumentet, något som författarna kategoriserar som 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet som Vetenskapsrådet lyfter fram som det tredje 

kravet innebär att alla uppgifter kring individerna som deltar i undersökningen ska 

förekomma med full konfidens. Dessa uppgifter ska skyddas av ett tystnadspliktsavtal 

och i arbetet ska full anonymitet förekomma. Det är även att största vikt att all data som 

på något sätt går att koppla till enskilda individer måste behandlas så att ingen 

utomstående ska kunna få tag på eller kunna identifiera någon enskild. Denna rättighet 

informerades deltagarna om från första början vilket även upprepades vid genomförandet 
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av fokusgruppen. I detta arbete redovisas inga personuppgifter och samtliga informanter 

som deltog i undersökningen har anonymiserats. En kritisk aspekt för undersökningens 

konfidentialitet är det faktum att den skola som empirin hämtats ifrån själva hade ett stort 

intresse av forskningsresultatet, och därtill var delaktiga i urvalsprocessen gällande vilka 

klasser som skulle delta.  Utan noggrann kontroll av den data som förekommer i arbetet 

hade informanters identitet utan större svårighet kunnat röjas av dess lärare, då hen med 

stor sannolikhet känner igen sin undervisning i informanternas beskrivningar. Med 

anledning av detta förekommer därför inga som helst uppgifter om vilken ordning eller 

tidpunkt fokusgrupperna genomfördes på. Då känslig information om strukturer i 

undervisningen framkommit under intervjuerna har även all information om vilken klass 

informanterna hämtats ifrån samt vilken kurs de läser helt anonymiserats, för att i största 

möjliga mån uppfylla konfidentialitetskravet. Det är även av denna anledning som inga 

uppgifter om lärarnas bakgrund, koppling till sin klass, erfarenhet eller liknande 

förekommer i arbetet. Dessa åtgärder torde vara tillräckliga för att kravet på 

konfidentialitet ska anses vara uppnådda. Det sista etiska kravet är nyttjandekravet som 

pålyser att det insamlade underlaget endast får användas till forskning (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta krav uppfyller undersökningen genom att dataunderlaget endast ska 

användas till detta arbete, vilket även informanterna fick information om.  

 

4.7 Bearbetning och analys 
 

Samtliga fokusgruppsintervjuer spelades in med syfte att moderatorn skulle kunna 

fokusera på samtalets process istället för att enbart föra anteckningar. Wibeck (2010) 

menar att ljudinspelning är en bra metod att dokumentera diskussionen, eftersom en 

diktafon oftast glöms bort av informanterna och därmed inte påverkar diskussionen. Hon 

nämner även att viss mån av anteckning från moderatorn är av vikt i efterhand då det kan 

vara mycket svårt att urskilja deltagarnas olika röster. Efteråt transkriberades 

inspelningarna, vilket (ibid.) menar är den bästa metoden för att kunna genomföra en 

tillförlitlig analys av empirin. Den går att genomföra på flera olika sätt och nivåer, men 

författaren menar att transkribering av material från fokusgrupper ej behöver göras 

ordagrant. I detta arbete transkriberas all empirin grovt, för att sedan kunna gå in på 

detaljnivå i för arbetet mer intressanta partier av diskussionerna. 

Den insamlade empirin analyserades sedan utifrån den teoretiska utgångspunkten, 

där  svar och mönster eftersöktes för att till slut kunna besvara arbetets frågeställningar. 
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Till sist genomfördes en jämförelse med resultaten från den forskning som presenterats i 

arbetet, och eventuella likheter och skillnader drogs. 
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5 Resultat 
 

I detta avsnitt redogörs resultatet från de fokusgruppsintervjuer som genomfördes. Utdrag 

från respektive intervju redovisas för sig med utgångspunkt i de frågor som ställdes under 

intervjun (se bilaga A). Vid några tillfällen hoppade moderatorn över frågor i 

intervjuguiden, då frågan redan besvarats tidigare under intervjun. 

I varje intervju deltog sex stycken informanter, som i samtliga redogörelser 

numreras med siffrorna 1-6 nedan. Moderatorns kommentarer under intervjun benämns 

som ”M”  i utdragen. 

 

5.1 Fokusgrupp A 
 

I denna grupp genomförde samtliga informanter hela intervjun, där några var mer 

engagerade än andra. Moderatorn behövde dyka in i diskussionen vid ett fåtal gånger, 

mest för att förtydliga vad som beskrevs. Intervjun tog cirka 30 minuter att genomföra.  

 

5.1.1 Poängsystemet i relation till läraren och undervisningen 
 

Inledningsvis klargjorde gruppen enstämmigt att NOKflex sällan användes på lektionstid 

(med undantag från de lektionsaktiviteter som finns tillgängliga), utan som något varje 

elev kunde använda för självrepetition. Dessutom verkar gruppen använda varandra som 

resurser, då de hellre frågar varandra om hjälp om de inte förstår en uppgift, än att kolla 

på det tillhörande lösningsförslaget. De såg också NOKflex som ett bra sätt för läraren att 

ha koll på sin grupp och vilka som behövde extra hjälp, samt att strukturen i boken gjorde 

innehållet mer överskådligt än i en tryckt bok. 

När diskussionen fördes vidare till själva poängsystemet var det flera som tyckte 

till: 
 

3: Jag tror inte det används alls, jag tycker faktiskt det är rätt dumt att det överhuvudtaget finns. 

5: Aa det blir ju lätt att man jämför sig… 

3: Aa precis… 

5: Att man typ kollar och ba ”Oj har du så mycket?!” 

… 

1: Jag känner att det blir lite för mycket som en tävling och inte som en undervisning när man har 

poängen hela tiden, poängen kanske ger lite motivation så här ”Jag vill ha många poäng i just det här”, 

men då tänker man ju mer på poängen än vad man gör på själva uppgiften och hur man räknar det. 
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2: Jag har aldrig känt så att det är en tävling eller så, men känner att det är rätt meningslöst… 

3: Ja det är meningslöst… 

2: Jag ser  inte riktigt poängen med det…jag förstår inte hur det ska hjälpa. 

 

Gruppen antyder här att poängsystemet är både negativt och meningslöst, där fokus i 

undervisningen hamnar på fel sak. Diskussionen går sedan vidare om poängsystemets 

syfte: 

 

6: Jag har alltid antagit att poängen bestämmer vilken uppgift man kommer till, om man misslyckas med 

en uppgift så kommer man till en liknande uppgift.  

2: Aha, det har jag aldrig tänkt på, men det skulle ju kunna fungera även utan poäng tänker jag… 

6: Man borde åtminstone kunna stänga av det så kan ju klassen bestämma… 

3: Man kanske inte vågar skriva in fel för då får man ju minuspoäng. 

5: Det är inte alltid man vågar trycka på lösning eller ledtråd, för då får man ju minus på poängen, och 

då istället så liksom…ja…när man är osäker så är det ju bättre att kolla hur det ska vara egentligen 

istället för att chansa. 

6: Men då kan ju läraren se när man har problem med uppgiften. 

3: Jag tycker man ska försöka testa sig fram till rätt lösning, istället för att bara kolla lösningen. 

1: Det är faktiskt väldigt bra att man inte bara kollar lösningen. 

2: Jag kan känna lite så i fysiken där vi har vanliga böcker. Säkert hälften av alla uppgifter kollar jag 

facit för att fatta och sen räknar ut varför det blev så, och det är ju inte heller så bra att göra så. Det blir 

lätt att om man har facit så kollar man på det bara för att, det kanske är lite bra att man har något minus 

om man kollar så att man försöker. 

 

Denna del av intervjun visar att eleverna ser fördelar med systemet, dels med hänsyn till 

att systemet är adaptivt och ger eleven rätt sorts uppgifter, dels att poängsystemet 

förändrar deras syn på användandet av facit. Informanterna börjar alltså skifta sin 

inställning till poängen och systemet ju längre diskussionen fortgår. När moderatorn 

frågar om lärarens introduktion av systemet svarade de följande: 
 

M: Har ni fått särskilda instruktioner eller tips på hur ni kan använda NOKflex? 

6: Inte alls. 

3: Jag tror inte hen vill att vi ska använda det. 

6: Hen har inte pratat om det alls. 

1: Men i början då fanns det någon inställning vet jag, typ någon topplista i klassen där man kan se 

vilken plats alla ligger på, men det är något som läraren kan plocka bort, för det var det som gjorde att 

alla började tävla mot varandra och att det blev som en tävling. Just att de har den funktionen, det känns 

meningslöst, det blir bara en massa rivaliteter. 

3: Det tycker absolut inte att det är bra. 
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6: Jag tycker det är konstigt att de valde att lägga in det i systemet.  

2: Ja, jag kan inte se hur det skulle kunna hjälpa någon. 

2: Hen sa ju till oss i början att ”Ni behöver inte bry er om poängen”, så jag vet inte ens om hen 

använder det, jag vet inte ens om läraren kan se poängen eller så. 

3: Jag antar väl att hen vill att alla ska ligga på samma nivå med poängen, att vi egentligen inte ska bry 

oss om poängen, att det inte ska bli en tävling. 

6: Hen har inte heller sagt var hen tycker. Hen har bara sagt att vi inte ska bry oss om det.  

2: Men jag tänker, att om man svarar fel på en uppgift fem gånger och sen får rätt, då har man lärt sig 

ganska mycket trots att man inte får någon poäng, det är ju inte så bra för att jämföra hur mycket man 

kan. 

5: Det är ju ganska dåligt att kolla på poängen för att se om alla i klassen hänger med, för det kan ju 

vara en som har haft fel på alla, som gått igenom alla och som förstår alla men som inte har fått någon 

poäng. 

 

Det är tydligt att de inte fått någon information om hur de ska förhålla sig till de poäng 

som delas ut, mer än att de inte ska tänka för mycket på det. Detta leder dock till att de 

får spekulera själva, vilket verkar skapa flera olika synsätt på systemets funktion. 

Eleverna uttrycker sig starkt negativt av de inslag i systemet som uppmanar till 

konkurrens, vilket kan ses som en naturlig följd av klassens sätt att se på undervisningen, 

där de använder varandra som resurser istället för konkurrenter. 

 

5.1.2 Elevernas relation till poängssystemet 
 

M: Vad har du själv för relation till NOKflex poängsystemet? 

2: Jag tänker inte så mycket på det faktiskt. 

3: Jag bryr mig inte om det. 

5: Nä. 

1: Det blir en bonus om man får jättemycket poäng för att ha löst uppgiften, för mig är det viktigare att 

jag förstår hur man ska räkna och tänka på uppgiften, och får man poäng för det också så blir det typ 

som en bonus. Ibland sneglar man lite på någon annan så ser man poängen och så ”oj har jag inte 

räknat tillräckligt?”, och så kan det va att man inte förstått uppgiften. 

6: Jag har nog aldrig kollat på någon annans poäng. 

3: Det har jag gjort. 

2: Det går inte låta bli… 

4: En negativ grej är om man svarar rätt då kommer det upp en grön ruta och ”Bra jobbat”, men om 

man svarar fel så kommer det en röd ruta och typ ”Oops”. Vad ska det var bra för liksom? 

2: Men det är ju skitbra ju? 

4: Jag vet ju att jag gjort fel, behöver ju inte bli påmind om det. 

2: Jag tycker det är kul, och så glittrar det lite. 

4: Tycker du det är lika kul när det står ”Oops”? 
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2: Alltså det är ju lite motverkan, för det är ganska jobbigt när hela ens skärm blir röd och så sitter man 

där, ”titta inte”. 

3: Aa det är i och för sig sant. 

 

Här går åsikterna isär, och det går att urskilja tendenser hos några av informanterna om 

en negativ påverkan då det ställs krav på dem att svara rätt. Andra i gruppen försöker 

fortsatt att upprätthålla bilden av att de inte bryr sig om poängen, men faller åter tillbaka 

till slutsatsen att de omedvetet gör det. Framför allt återkommer informant nr.2 till den 

noggrannhet hen anammar när de är svårare uppgifter, vilket åskådliggörs i den fortsatta 

diskussionen: 

 
M: Hur viktigt är det för dig att få med dig poäng på uppgifterna? 

6: Inte så viktigt. 

3: Inte alls. 

5: Nej alltså, första veckan, då var man ju medveten om poängen, men efter en vecka så slutade jag tänka 

på vad jag hade för poäng. Jag tittar inte alls för vad jag får för poäng. Jag går in och kolla översikten 

över alla uppgifter och vill komma i mål typ, så jag vill veta hur många uppgifter jag har på varje nivå. 

2: Jag brukar inte tänka så mycket på hur mycket poäng jag har totalt, med det kan göra att jag är mer 

noggrann, för att man inte vill få fel och få mer poäng. Det kan göra att jag kollar igenom en extra gång, 

och att jag inte stressar och det är ju en bra sak! För annars gör jag det väldigt mycket, att jag stressar 

igenom saker och får inte rätt. Och då hjälper det med poängen. 

 

Även här visar diskussionen att NOKflex poängsystem fyller en funktion för några av 

eleverna. När intervjun sedan går in på deras relation till ämnet är samtliga i gruppen 

positiva, men det är inte läromedlet primärt som påverkar:  

 
3: Min bild av matte har ändrats sen jag började gymnasiet, men jag tror inte det har bara med NOKflex 

att göra. 

2: Nä, det har med läraren att göra. 

3: Jag tycker vi har en otroligt bra lärare som är väldigt pedagogisk, vilket gör att man hänger med på 

lektionerna, och det blir roligt på ett helt annat sätt än om man har en dåligt lärare som inte kan 

förklara. 

2. Alltså jag tycker att övningarna har blivit roligare, men jag vet inte om det är för att vi har mer 

utmanande saker på lektionerna, men jag tycker det är bättre att jobba med NOKflex än en vanlig bok, 

det känns roligare att läsa. 

3: Jag gillar att ha en bok, jag gillar att läsa i en vanlig. 

2: Jag tycker det blir roligare att läsa i NOKflex. 

5: Innan jämförde man sig typ ”Hur långt fram är du i boken?”, och tävlade mot varandra, nu är det inte 

så att man tävlar mot varandra, nu är det mer kunskapen som är viktig. 
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6: Så var det i högstadiet för mig också, då jämförde man hur långt man kommit i boken, det gör man ju 

inte nu. 

2: Men jag tror dock inte det har så mycket med NOKflex att göra… 

3. Jag förstår dock vad du menar med att det är roligt, det blir lite roligare att jobba med boken. 

6: Det kan också vara för att hela mattelektionerna har blivit roligare, för att läraren lägger upp det på 

ett väldigt bra sätt, väldigt varierande.  

2: Jag tror det är lite annorlunda att titta på NOKflex, det är lite mer färger och lite roligare. En annan 

sak som jag inte tänkt på innan som jag tror är stor skillnad är att det är en uppgift i taget, och inte en 

sida med 10 stycken. 

3: Aaa jag håller med! Det är det som gör det tror jag! 

2: Det är lättare att fokusera när man bara har en sak åt gången…och så ser man supertydligt vad man 

har gjort och vad man har kvar att göra, det är ju också väldigt bra. 

 

Det är alltså lärarens roll som är den mest avgörande enligt de här informanterna, även 

om de vidhåller att NOKflex system också bidrar till den positiva känslan. Det är framför 

allt de strukturella fördelarna med NOKflex som framhålls som viktiga jämfört med 

tryckta läromedel. 

 

5.1.3 Elevernas relation till facit 
 

Intervjun landade slutligen i facit-frågan, där argumenten om bättre struktur åter igen 

användes: 

 
3: Det är mycket enklare med NOKflex, man behöver inte sitta och bläddra bak till just där facit finns för 

den uppgiften, där har du facit framför dig istället. 

5: När du sitter och räknar i en vanlig bok, då gör du några uppgifter först innan du kollar i facit, men nu 

får du istället en uppgift och får svar direkt, och då vet jag att jag har rätt, men om jag istället gjort flera 

uppgifter och gått tillbaka och har fel på en av de första uppgifterna du gjorde, då måste du sätta dig in i 

den uppgiften igen och när du glömt den lite. 

3: Eller så har du gjort fel på alla uppgifterna eftersom du gjorde fel på första, och så lär du dig på fel 

sätt. 

 

Nu hade även informanternas inledande åsikter kring poängssystemet i många fall helt 

ändrats: 
 

4: När man har en vanlig bok så kan det typ vara jättefrestande att kolla i facit, det är inte lika frestande 

att kolla på datorn av någon anledning. 

2: Jag vet att jag sa innan att poängen är rätt meningslösa, men det kanske de inte är nu när jag tänker 

efter, det kanske är därför man inte vill kolla på facit på NOKflex, för man vill inte förlora poängen. 
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6: Du sa ju det innan faktiskt, att poängförlusten gör att man inte vill kolla på facit. 

M: Förändras ditt användande av facit beroende på svårighetsgraden på uppgiften? I så fall hur? 

3: Jag tror jag har lika lätt för det, behöver jag hjälp med en uppgift så behöver jag ju hjälp med den. 

4: Det tar emot lite mer att klicka på lösning när det står 160 poäng, hur mycket man än försöker intala 

sig själv jag bryr mig inte om poängen, så är det fortfarande ”aa men 160 poäng skulle nog ändå vara 

ganska skönt att ha”. 

6: Poängen finns ju inte på riktigt. 

2: Det är ju lätt att säga, men det tar ju ändå emot. 

6: Vi får ju ingenting för poängen, vi kan inte köpa glass för det. Vi får ju inte betyg för poängen. 

3: Jag tycker det är lite dumt att det dras poäng för att man ska kolla facit. 

2: Jag tycker de svårare är mer tillfredsställande att lösa själv också, det är en väldigt skön känsla att 

man lyckas lösa dem. 

3: Fast det är ju en tävling man har med sig själv. 

2: Aja, men det är ju bra att man blir motiverad av det. 

M: Men du sa ju innan att i fysiken så kollade du facit direkt när du inte kunde, gör du likadant i 

NOKflex? 

2: Näää, det har nog med poängen att göra även om jag förnekar det själv. Det är nåt som går emot mer i 

matteboken än i fysikboken, sen tycker jag ju fysik är svårare än matte också så… 

6: Jag brukar försöka ett par gånger och sen se, sen när jag förlorat tillräckligt många poäng så att jag 

är nere på 0, då kan jag lika gärna kolla på facit för då spelar det inte någon roll. 

 

De finns en hel det slutsatser som informanterna kommer fram till här. Trots att de vet 

om att poängen egentligen inte uppfyller någon funktion, ej är betygsgrundande och ej 

går att använda för att se om alla eleverna är på samma nivå, så spelar det ändå roll för 

hur de förhåller sig till uppgifterna. Detta gäller speciellt på de högre nivåerna där mer 

poäng kan erhållas vid rätt svar. De uttrycker även att möjligheten att få mycket poäng på 

de svåra uppgifterna påverkar deras motivation positivt. 

Samtliga informanter i denna grupp hade valt NOKflex före ett tryckt läromedel, 

men flera hävdar att den åsikten inte på något sätt vilar på NOKflex poängsystemet utan 

övriga faktorer som nämnts tidigare. 

 

5.1.4 Sammanfattning av fokusgrupp A 
 

Informanterna i grupp A hade inledningsvis en skeptisk inställning till NOKflex 

poängsystem och menade att det var både negativt och meningslöst. Desto djupare 

diskussionen gick förändrades dock denna bild, och eleverna insåg att deras agerande 

delvis var kopplat till poängsystemet och dess funktioner, speciellt i förhållande till hur 

de använde sig av facit. Där menade flera av informanterna att de hade helt olika 



  
 

26 

förhållanden till facit beroende på hur mycket poäng de kunde erhålla på en enskild 

uppgift. Detta ledde till att de i de mer poänggivande uppgifterna la ner mer energi på att 

först försöka lösa uppgiften, samt att de kontrollerade sina beräkningar en extra gång för 

att säkerställa att det inte förekom några slarvfel. En elev jämförde särskilt sitt 

användande av facit i NOKflex med ett annat ämne som ej en digital lärobok, och menade 

att hens förhållningssätt i matematiken främjade ett undersökande arbetssätt. 

Informanterna i denna fokusgrupp menade även att det fanns motiverande effekter med 

poängsystemet, förutsatt att undervisningen inte premierade konkurrens i gruppen med 

ledartavlor och topplistor. 

Informanterna i fokusgrupp A hade totalt sett en positiv inställning till 

matematikundervisningen och NOKflex, men menade att deras åsikter till största del 

grundade sig i hur deras lärare undervisade, och att de med största sannolikhet hade tyckt 

samma sak om de hade haft ett tryckt läromedel. 

 

5.2 Fokusgrupp B 
 

Intervju B genomfördes enligt de riktlinjer som sattes upp, där diskussionerna i hög grad 

var självgående. Moderatorn behövde dock vid några tillfällen uppmana gruppen att 

försöka diskutera den fråga som ställts, då informanterna tenderade till att frångå ämnet. 

Samtliga informanter genomförde hela intervjun, som tog ca 30 min att genomföra. 

 

5.2.1 Poängsystemet i relation till läraren och undervisningen 
 

Informanterna beskrev inledningsvis att gruppen i hög grad använder läromedlet i 

undervisningen, och att flera upplevde detta som något negativt. Innan intervjun hann 

komma till frågorna som behandlade poängsystemet kom diskussionerna in på det: 

 
3: Jag tycker typ det är jobbigt när det man ska skriva in på datorn, man vet inte vilka tecken man ska 

skriva in. 

4: Ja, och då tappar man ju poängen, och då blir jag stressad för att andra har mer poäng än en själv.  

5: Ja, och finns det ju vissa uppgifter får det bara står ”jämför”, och trycker man ju ”ja” och så får man 

de poängen, utan att man ens kanske har räknat uppgiften. För alla är ju beroende av att få poängen…för 

om man inte har poängen så känner man ju sig dålig, för matteläraren tror ju typ att man är dålig om 

man inte har lika mycket poäng som de andra. 

4: Och sen är det oklart exakt vad de frågar efter i uppgifterna, man vet typ inte va de frågar efter. 
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3: Det är ju så noga hur man svarar, typ om man ska svara på 3+2, och man skriver in 2+3=5 så får 

man fel, och då tappar man poäng för det med. 

 

Utdraget visar att poängsystemets roll i undervisningen enligt eleverna är stor, och att 

deras upplevelse är att läraren grundar sitt omdöme utifrån antal poäng de har. Denna 

diskussion återkommer gruppen till flera gånger under intervjun, och när frågan ställs 

om hur poängsystemet används fyller de på: 

 
6: Felaktigt. Hen säger typ ”aa, jag ser att du har väldigt lite poäng”, och då blir man jättestressad och 

försöker hitta såna här ”jämför”-uppgifter så man kan ta upp sina poäng. 

4: Jag har typ gått tillbaka till enkla uppgifter för att få upp poängen mer, alltså typ tillbaka till gamla 

kapitel. 

6: Det ger så mycket press på en. 

3: Man känner typ så här, ”vad har den här personen bredvid mig”, och så har den mycket mer poäng än 

vad jag har, och då mår man ju inte så bra… 

Moderator: Nummer 2, vad tycker du? (Not: M flikade in nr.2 då hen suttit tyst under en lång period) 

2: Inte för att vara sån, men jag har ju ganska mycket poäng så jag blir inte så stressad… 

Övriga: oooooo… 

2: Jag känner inte att jag blir stressad över övrigas poäng, men trots att jag har mycket poäng så sa 

läraren att jag ändå ligger efter. 

1: Fast det gör du ju inte? 

2: Nä alltså jag fattar inte hur jag kan göra det, jag har ju väldigt mycket poäng, och hen sa att jag ligger 

efter… 

5: Jag har typ hälften av vad du har… 

2: Men jag tycker att det är bra med poäng, typ om man får 10 poäng så vet man att man har klarat 

uppgiften och då blir man lite glad. 

5: Men det blir ändå mer fokus på poängen. 

3: Ja det beror ju på om man vill ha bekräftelse eller inte. 

6: Aa. 

3: Typ jag. 

5: Fast det kan man ju få genom facit ändå. 

6: Men det känns ändå som att hen dömer en om man inte har lika mycket poäng som alla andra. 

3: Ja tycker i alla fall att det är en press och att man inte borde ha det. 

6: Jag med, jag tycker det är jätteonödigt att ha det. 

3: Det gynnar vissa, typ de som är bra på matte för de får ju typ poäng på poäng hela tiden, och de som 

har svårt för det blir typ stressade. 

6: Ja, och så fokuserar man mer på att få poängen än att lära sig matte. 

M: Har ni fått särskilda instruktioner eller tips på hur ni kan använda NOKflex? 

Samtliga: Nä. 
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3: Hen sa ingenting, ha sa typ ”Här hittar ni uppgifterna, här uppe ser ni poängen”. Hen sa typ att hen 

funderade på att ha en poängtävling eller typ en lista först… 

4: Ja, alltså hade hen haft det, jag hade blivit såååå stressad av det. 

1: Fast det hade nog hjälp en del att jobba lite mer. 

6: Ja, men många hade nog letat efter jämför-uppgifter typ, och då räknar man ju inte ens. 

3: Att hen ens tänkte att man ska skulle ha en tävling, det tycker jag var dåligt… 

4: Ja, en press typ… 

1: Jag hade nog inte brytt mig… 

2: Nej alltså inte jag heller… 

5: Men också självförtroendet sänks mycket… 

 

I diskussionen går det urskilja flera aspekter på de problem som informanterna målar upp. 

Det är inte enbart de elever som själva anger att de har svårt för matematik som upplever 

poängsystemet som negativt, utan även de som enligt de själva har lätt för det. De tar kort 

upp eventuella positiva effekter, såsom att de kan bli motiverade och glada om de svarar 

rätt och får poäng, men återkommer snabbt tillbaka till de negativa effekterna. Den 

negativa känslan menar informanterna är starkt kopplat till deras relation med sin lärare 

och hur de uppfattar att läraren använder sig av systemet. Även här går det att urskilja ett 

mönster som eleverna anammat för att erhålla mer poäng, där de söker upp så kallade 

”jämför”-uppgifter som med minsta möjliga ansträngning ger maximalt antal poäng. De 

poängterar också att deras beteende leder till att de fokuserar mer på att samla ihop poäng 

än på att lära sig matematik. 

 

5.2.2 Elevernas relation till poängssystemet 
 

När intervjun explicit kom fram till informanternas egen relation till poängsystemet 

framkom nya erfarenheter, där både positiva och negativa effekter diskuterades: 
 

6: Jag har inte så bra relation till poängsystemet, jag gillar inte alls att jobba i boken. Jag försöker typ 

hitta mer på andra sidor… 

3: Jag tycker det är blandat, när det går tänker jag typ: ”aa men vad mycket poäng jag får nu, det är bra 

att jag får någonting för det jag gör” 

1: Men det är ju det när man fattar. 

3: Men när man inte fattar förlorar man ju typ poäng. 

4: Ja typ om man råkar skriva in fel siffra, då får man ju minus. Är man på 160 och skriver fel får man ju 

-32 p. 

3: Men man kan ju inte få minus, man ha de poänger man har. 
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6: Jag tror att de som har lätt för matte inte känner en så stor press på sig med poängen, men de som har 

lite svårare känner lite mer. 

5: Aa det stämmer nog… 

3: När det går bra känner man ju det, när man har flyt. 

4: Aa när man får typ 20 p på varje uppgift så känner man ju att ”åh va bra jag är nu”, men till slut så 

fastnar man och då får man ju inga poäng mer. 

6: Ja, när man har flyt så känns det ju bra, men när man fastnar. 

M: Hur viktigt är det för dig att få med dig poäng på uppgifterna? 

ALLA: Viktigt. 

3: Det känns typ som det viktigaste. Det viktigaste är inte att man förstår det, det viktigaste är att man får 

med sig poängen. 

6: När man har sånt där poängssystem så fokuserar man inte så mycket på uppgifterna, utan att nu måste 

jag svara rätt så jag får med mig poängen. 

1: Om hen (läraren) kommer fram och frågar om man fattar, och så säger man att man fattar men så har 

man typ 5000 p, då kommer hen inte tro dig. Men om man har 15 000 p men inte fattar någonting, då 

kommer hen tro att man fattar. 

6: Aa det är sant, jag tror hen utgår väldigt mycket från det, alltså vilka som är bra på matte och så, inte 

bara på proven… 

3: Det hen sa till dig också (pekar på nr.2), att du var typ bra innan, och att du har blivit dålig. 

2: Aa typ att jag inte fått så mycket poäng på senaste tiden, typ bara 2000 p. 

3: Men att hen typ tycker att du har blivit dålig på matte bara för det… 

4: Men det är ju jobbigt om hen utgår ifrån poängen när hen sätter betyg, då är ju alla körda…men sen 

måste hen ju märka att om så många får F… 

6: Då ligger ju inte problemet på oss, då ligger det i undervisningen. 

 

Även om eleverna här lyfter fram att systemet kan ha positiva effekter på motivationen, 

så återkommer diskussionerna till de nackdelar de ser med poängsystemet, där de 

uttrycker en oro att systemet används för att betygsätta dem och att det påverkar och 

stressar dem negativt. Informanterna uttrycker även samstämmigt att det är mer viktigt 

att få med sig poängen än att faktiskt förstå vad de gör.   

 

5.2.3 Elevernas relation till facit 
 

Även när facit diskuterades var gruppens inställning till NOKflex negativ. Det är framför 

allt den tillhörande lösningsförslags-delen som de framhåller som dålig: 

 
2: När man hade en vanlig bok så fick man ju bara svaret så då kunde man inte gå vidare, här står det en 

exakt lösning, och då behöver man inte göra något. 

6: Och så förstår man ändå inte. 
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2: Nä. 

1: Då kollar man bara på svaret. 

2: Innan fick man ju typ komma fram till vad man gjorde för fel, men nu står det ju exakt hur du ska göra, 

så då tror man att man fattar fast man egentligen inte gör det för man skriver ju bara in svaret. 

3: Om man har en tryckt bok, då kan man typ hoppa över en uppgift och göra fler uppgifter om man fattat 

uppgiften, men i NOKflex blir det rött om man hoppar över uppgiften och man vill ju inte ha rött i 

NOKflex… 

M: Förändras ditt användande av facit beroende på svårighetsgraden på uppgiften? I så fall hur? 

2: Ja, jag använder mer facit på 10-poängsuppgifterna än 160-poängsuppgifterna, för där förlorar man 

ju mer poäng. 

5: Nä det gör inte jag, det bryr jag mig inte om. 

3: På de enkla uppgifterna känner jag ju typ: ”Det är ändå bara 10 poäng, jag behöver inte 10 poäng. 

6: Det finns ju jättemånga 160-poängsuppgifter som är jämför på… 

1: Jag tror aldrig jag har läst en hel sån jämför-uppgift… 

4: Nej inte jag heller… 

6: Man trycker bara på jämför och så klickar man ”Ja” så får man poängen. 

4: Och så tror läraren att man kan för man får mycket poäng. Det är ju ingen som svarar nej på det 

direkt… 

 

Den här gruppen ser inte lösningsförslagen som något positivt och som främjar till lärande 

och ökad förståelse, utan tvärtom anser de att det implicerar att de inte behöver anstränga 

sig vilket i sin tur innebär att de inte når nya kunskaper. Informanterna menar att det finns 

skillnader i deras användande av facit beroende på svårighetsgrad, men återkommer än 

en gång till ”jämför”-uppgifterna och att det är ett enkelt sätt för dem att erhålla poäng 

på. 

Till skillnad från övriga fokusgrupper hade inte samtliga i gruppen valt NOKflex 

före en tryckt bok, där de hävdar att deras upplevelse av undervisningen med digital 

lärobok bland annat inte är att ”plugga på riktigt”. 

 

5.2.4 Sammanfattning av fokusgrupp B 
 

Informanterna i fokusgrupp B hade generellt en negativ inställning till NOKflex och dess 

poängsystem, och menade att det bidrog till både negativ press och stress för dem. Deras 

upplevelse var att läraren värdesatte mängden poäng väldigt högt, och det fanns till och 

med en övertygelse om att poängen de samlade på sig i NOKflex var betygsgrundande, 

detta trots att läraren enligt informanterna aldrig explicit uttryckt detta. De direkta 

följderna av detta blev att eleverna i denna grupp sökte upp de uppgifter som enklast gav 
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poäng, vilket medförde att vikten av att lära sig något om matematik och det matematiska 

område de jobbade med helt försakades. Eleverna antydde att poängsystemet hade kunnat 

fungera som en motiverande faktor i undervisningen, men att effekten nu istället var den 

motsatta. 

 

5.3 Fokusgrupp C 
 

Informanterna diskuterade livligt de frågor som ställdes utan att moderatorn mer än någon 

enstaka gång behövde ställa kontrollfrågor. Intervjun tog cirka 30 minuter att genomföra 

och samtliga informanter genomförde hela intervjun.  

 

5.3.1 Poängsystemet i relation till läraren och undervisningen 
 

Vid frågorna om poängsystemets roll i undervisningen svarade informanterna följande: 

 
3: Om jag ska vara helt ärlig som fattar jag inte det. 

2,4,5: Nä inte jag heller. 

1: En sak som jag fattat, är ju att man får olika poäng på olika nivåer. Du (pekar på 4) som är bra på 

matte och t.ex. gör uppgifter på nivå 4 och jag gör på nivå 1, då får du ju automatiskt mer poäng än mig. 

6: Sen om man svarar fel på frågan får man ju mindre poäng. 

5: Men jag vet inte hur hen (läraren) använder poängen… 

2: Det är väl bara om man får typ medaljer? 

5: Ja men alltså om hen kollar vad vi gör… 

… 

M: Har ni fått särskilda instruktioner eller tips på hur ni kan använda NOKflex? 

Samtliga: Nä inget. 

1: Jag fattade först inte vad det var för något… 

4: Vad kan man ens använda det till? 

1: Eftersom vi inte pratat om det, så kanske det inte är så viktigt? 

2: Nä precis, det kanske inte är det. 

6: Kanske bara är för en själv. 

5: Sen är det kanske som ett typ belöningssystem, att man typ ”åh jag fick mer poäng”, och att man vill 

fortsätta göra fler… 

3: Eller typ att, jag vet ju att om jag trycker på ”ledtråd” så får jag ju mindre poäng, så då kanske man 

försöker en gång extra innan man kollar… 

4: Eller typ att man frågar istället för att trycka på lösningen, för trycker jag på lösningen får jag ju inga 

poäng liksom. 

2: Nää precis… 
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4: Och vill man ha poängen så är det ju bra, och då kan man få hjälp av läraren istället, på ett bättre sätt 

än vad man får på lösningen. 

… 

M: Hur ser din lärare på NOKflex poängsystem? 

5: Ingen aning. Känns inte jätteviktigt eftersom vi inte har pratat om det innan. 

6: Jag tror inte det är de hen tittar på. 

5: Nä alltså, jag tror inte hen bedömer oss på hur många poäng vi har. 

2: Jag tror hen kollar på resultatet på proven, och att hen mer kan se typ vart vi är… 

1: Kanske mer som en översikt, att hen vet typ hur alla ligger till. 

 

Elevernas svar tyder på att läraren inte aktivt använder poängsystemet i undervisningen, 

och att hen heller inte har lagt något större fokus på det, då eleverna dels har vaga 

kunskaper kring det, dels inte verkar bry sig nämnvärt över de poäng de har. 

Uppfattningen är snarare att systemet används för att läraren ska få en bild av hur klassen 

generellt ligger till för att kunna göra insatser där det behövs. Några antyder att det ändå 

finns en viss mening i att svara rätt, då de inte vill förlora poängen, vilket de även kommer 

in på längre fram i intervjun. 

 

5.3.2 Elevernas relation till poängssystemet 
 

När intervjun tar upp eventuella negativa effekter av poängssystemet går gruppens åsikter 

isär en del: 

 
M: Har du någon gång upplevt något negativt i samband med poängsystemet? I så fall vad? 

5: Typ att man jämför sig med varandra väldigt mycket. Eftersom jag inte har så mycket poäng för jag 

skriver många svar på papper, så har jag inte alls lika mycket poäng som andra i klassen, och då kanske 

man jämför sig med dem och ser ner på sig och får dåligt självförtroende… 

M: Jämför ni varandras poäng?  

4: Aa alltså man kollar ju, man kollar och ba: ”aah jag har 10 000 mer och ba, aaa då fortsätter jag”, 

eller typ om man ser att någon har typ 50 000 poäng mer, och man undrar varför den har så mycket mer 

poäng än mig, fast jag jobbar så mycket? 

5: Jag tror inte att det är jättemånga som jämför sig så.. 

3: Alltså jag har aldrig kollat det, aldrig! 

2: Inte på ett seriöst sätt. 

5: Jag tror inte så många bryr sig om det. 

6: Vissa gör ju kanske det. 

4: Det blir ju ändå så att man ”aa den ligger bättre till” och så… 
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3: Vissa kanske tycker det är jobbigt att se att andra har mer poäng, men t.ex. jag själv vet ju att jag inte 

är bra på matte, så jag är inte förvånad att jag har så lite poäng. 

1: En grej som är jobbig är att man typ vet ju hur de andra ligger till, för den (programmet) hoppar ju 

över uppgifter ibland om den typ känner att man kan, och ibland har jag legat tre såna där kapitel bak 

ibland, och då blir man jättestressad. 

… 

M: Hur viktigt är det för dig att få med dig poäng på uppgifterna? 

4: Inte jätteviktigt. 

2: Alltså det är ju inte så viktigt, men det är ju inte heller kul att få avdrag om man inte kan det. 

5: Alltså jag bryr mig verkligen inte om poängen! Jag har aldrig tänkt på det, jag vill bara få rätt på 

uppgifterna. 

6: Det är ju kul att få poäng och så, men det är ju inte så att man bara, typ inte kan ha fel eller så och gör 

allt för att inte ha det bara för att man vill ha poängen… 

… 

6: Det är väl en kul grej, att man jämför på ett lekfullt sätt, men annars nej. 

 

Informanternas diskussioner visar att det skiljer sig mellan deras synsätt på 

poängsystemet, där vissa upplever det som negativt och stressande, medan andra inte 

verkar bry sig alls. 

Vid frågan om deras syn på matematikundervisningen har förändrats svarar alla 

att det har skett en positiv förändring, men ingen anger explicit poängsystemet som en 

avgörande faktor. Några upplever att det har blivit roligare att jobba med matematiken, 

men det är osäkert exakt vad eleven upplever som mer lustfyllt.  

 

5.3.3 Elevernas relation till facit 
 

Då intervjun går in i sista fasen åskådliggörs en ny aspekt av informanternas relation till 

poängsystemet: 
 

5: Det är lättare att kolla facit nu, det är ju bara att trycka på en knapp och så får man reda på allting. 

2: Men då förlorar man ju poängen. 

4: Aa just det ja, poängen där. 

3: Fast i min gamla bok hade jag ju facit längst bak, det var väääldigt lätt att kolla där också. 

5: Men det tog ju ändå längre tid, då kan man ju välja att inte kolla, och sen måste man ju kolla upp 

vilken uppgift, vilket nummer … 

… 

M: Förändras ditt användande av facit beroende på svårighetsgraden på uppgiften? I så fall hur? 

4: I E-uppgifterna, för att fatta vad som händer, så brukar jag kolla lite vad som händer på 

lösningsförslagen. Sen på nivå 2, 3 och 4, så blir det ju lite svårare men då har man ju samma tankesätt 
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som på nivå 1. På nivå 4 och 5 så brukar jag aldrig kolla på facit, utan det brukar bli rätt eftersom jag 

fattade i början. 

3: Det var ju smart! 

5: Så har inte jag tänkt… 

2: Näää inte jag heller… 

… 

5: Men såna uppgifter när det är typ bilder, en massa text och så… 

3: Alltså typ problemlösning? 

5: Aa, alltså såna är svåra att fatta och då kollar man ju lätt på lösningen istället… 

M: Så ni har egentligen lika lätt att kolla på facit oavsett vilken nivå uppgifterna är på? 

3,5,6: Aaa, faktiskt. 

M: Eller finns det något som gör att man beter sig på ett annat sätt? 

3: Aa lite ibland på de högre för där får man ju mer poäng, så där kanske man tänker en extra omgång 

bara för att ”fattar jag verkligen inte det här?”. För på nivå 1 får man ju ändå inte så mycket poäng så 

det… 

6: …där spelar det ju inte så stor roll. 

1: Jag gör uppgifter, och får jag fel försöker jag tänka om och försöker igen, för om jag kollar lösningen 

direkt så kanske jag får se hur de gör, men jag kanske inte fattar själv…Om man gör den själv kanske 

man nästa gång försöker göra själv. 

4: Nivå 4 och nivå 5, det finns ju typ bara få uppgifter där, och om man gör fel och kollar lösningen och 

bara ”aa men det är så här man gör”, då kan man ju inte göra en likadan uppgift och träna, och då blir 

det typ att man inte lärt sig så mycket. 

1: Ja, det är ju tråkigt så därför vill man ju göra det några gånger. 

Moderator: Det låter som att ledtrådsknappen lockar mer än lösningsknappen på de svårare uppgifterna, 

för man vill förstå något i alla fall, eller? 

1: Man vill typ försöka komma på den själv, för då kan man det till nästa gång. 

4: Aa precis. 

 

Informanternas svar tyder på att det finns en ovilja att direkt trycka på lösningen, alltså 

att kontrollera facit, eftersom det innebär att de då förlorar möjligheten att erhålla poäng 

på den uppgiften. När moderatorn dessutom ställer kontrollfrågor kring deras användning 

av facit i olika svårighetsgrader visar deras svar att mängden poäng som rätt svar på 

uppgiften genererar påverkar deras beslut. Några av informanterna trycker dock på att det 

är viktigare att försöka förstå uppgiften än att erhålla så mycket poäng som möjligt, och 

att det är därför de agerar annorlunda på tuffare uppgifter. 
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Under avslutningen av intervjun menar samtliga att de skulle välja NOKflex framför ett 

tryckt läromedel, men understryker samtidigt att lärarens roll är den absolut viktigaste 

faktorn till en framgångsrik matematikundervisning.  

 

5.3.4 Sammanfattning av fokusgrupp C 
 

Informanterna i fokusgrupp C har generellt en positiv inställning till NOKflex och dess 

poängsystem, även om några upplevde det som en negativ press där de lätt jämförde sig 

med andra. Det framgick att det fanns en del fördelar med systemet, och i deras diskussion 

gick det åskådliggöra att flera av dem fann motivationshöjande effekter med framför allt 

poängsystemet. Dessutom förhöll sig flera av dem annorlunda till facit beroende på 

uppgiftens svårighetsgrad, vilket implicerar att det var viktigt för dem att erhålla poängen, 

trots att läraren aldrig pratat om poängsystemets syfte. De flesta i gruppen trodde snarare 

att det enbart fungerade som en kontrollerande funktion för läraren för att kunna göra 

stödinsatser hos elever som hamnat efter eller hade svårigheter. 

Samtliga informanter i denna fokusgrupp föredrog en digital lärobok framför en 

tryckt, men främst av andra anledningar än poängsystemet. De underströk även att den 

främsta anledningen till att de hade en positiv inställning till matematikundervisningen 

var deras relation till läraren och hur hen organiserade sin undervisning. 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 
 

De tre fokusgrupperna hade generellt skilda diskussioner kring ämnet, men det finns ändå 

några punkter som alla tre grupper berörde på ett eller annat sätt. Först och främst dyker 

motivationsbegreppet upp i samtliga grupper, även om det diskuteras på olika sätt. Detta 

trots att frågeställningarna aldrig explicit berör motivation som begrepp. Gemensamt för 

deltagarna i fokusgrupp A och C är att de initialt talar skeptiskt till poängsystemet, men 

att den inställningen förändras ju längre diskussionen pågår, som om de når nya insikter 

om deras eget beteende när de får reflektera kring det. I A-gruppen visas detta starkast, 

där några av informanterna konstaterar att de helt har förändrat sitt sätt att använda facit 

då de började använda NOKflex. Även i C-gruppen nämns detta som ett argument, även 

om det inte är i samma utsträckning. Informanterna i grupp B har också förändrat sitt sätt 

att jobba med matematiken, men snarare åt ett destruktivt håll där det finns en konstant 

jakt på att erhålla poäng i systemet snarare än att lära sig något under lektionerna. De 
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menar att detta beror på lärarens synsätt på poängsystemet och att hen värderar det högt, 

både som ett sätt för hen att kontrollera att de hänger med samt som ett sätt att kunna 

värdera deras kunskapsinhämtning.  

Den gemensamma nämnaren för en framgångsrik undervisningssituation som alla 

grupperna nämner är inte vilket läromedel som används, utan vilken lärare som 

undervisar. Det är även läraren som enligt informanterna har den största motiverande 

effekten på dem. Detta synliggörs tydligt i deras argument, då de grupper som har en 

positiv relation till sin lärare också ser många fler positiva fördelar med NOKflex än de 

som har en sämre relation med sin lärare. Den gruppen upplever det mesta med NOKflex 

som negativt, och uppger själva att deras åsikter om det digitala läromedlet förmodligen 

hade varit annorlunda om det hade introducerats och använts på ett annat sätt.   
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6 Analys 
 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet med hänsyn till arbetets teoretiska 

utgångspunkt. Här besvaras även arbetets frågeställningar. 

 

6.1 Poängsystemets påverkan på elevernas motivation 
 

- Hur anser gymnasieelever att deras motivation till att arbeta med matematik påverkas 

av spelliknande inslag och poängsystem i digitala läromedel? 

 

Den första frågeställningen syftar till att undersöka om och i så fall hur elevernas 

motivation till att arbeta med matematik påverkas när de använder NOKflex. Studiens 

resultat visar att NOKflex och dess poängsystem bidrar till såväl positiva som negativa 

effekter på elevernas motivation, där den avgörande faktorn inte är poängsystemet i sig, 

utan vilken legitimitet läraren ger poängsystemet. De elever som uppgav att NOKflex 

poängsystem påverkade deras motivation till att arbeta med matematik positivt, hade en 

lärare som gav poängsystemet liten eller obefintlig betydelse i undervisningen. Läraren 

uppgav mer eller mindre att de inte skulle bry sig om det. Eleverna fick således själva 

värdera systemets roll i deras lärande och hade då en mer bekväm och avslappnad relation 

till det. Detta går att koppla till Ryan & Decis (2000) spektrum av motivation och deras 

beskrivning av samspelet mellan den yttre och den inre motivationen. Den yttre 

motivationen, alltså den de inte själv kan påverka, var i detta fallet inte särskilt stor och 

framför allt inte negativ och stressframkallande då läraren inte la någon större vikt vid 

det. Det gjorde att elevernas syn på poängsystemet som en yttre motivationsfaktor istället 

blev möjligheten och glädjen att samla på sig så många poäng som möjligt, vilket i sin 

tur ledde till en ökad inre motivation att arbeta med matematik för flera av 

respondenterna. Detta synliggjordes framför allt när informanternas diskussioner gick in 

på ett djupare plan, och de själva insåg att undervisningen i allmänhet och det individuella 

matematikarbetet i synnerhet upplevdes som roligare och mer lustfyllt i jämförelse med 

deras tidigare erfarenheter. 

Resultatet av den insamlade empirin visar även prov på den motsatta effekten. De 

elever, vars lärare antydde att poängsystemet var viktigt, betygsgrundande och någon 

form av måttstock för elevens matematiska utveckling, menade att poängsystemet 

påverkade deras motivation negativt. I några fall visar empirin till och med att 
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informanterna rörde sig mot områdena längst till vänster på Ryan & Decis (2000) 

spektrum, alltså amotivation till att studera matematik, som en direkt konsekvens av 

poängsystemet och lärarens legitimering av det. Detta synliggjordes främst i deras 

beskrivningar av det egna beteendet, där de sökte upp enkla uppgifter eller uppgifter med 

minimal matematisk ansträngning för att erhålla så mycket poäng som möjligt, med enda 

syfte att i någon mån tillfredsställa lärarens krav på poänginhämtning. Det blev viktigare 

för dessa elever att samla på sig poäng än att lära sig något om matematik. Detta är ett 

tydligt exempel på hur negativa och för individen meningslösa yttre motivationsfaktorer 

kan få stora konsekvenser för deras lärande. 

 

6.2 Poängsystemets påverkan på elevers användande av facit 
 

- Vilken relation har gymnasieelever till det digitala läromedlets facit i jämförelse med 

tryckta läromedels facit? 

 

I den andra frågeställningen var syftet att försöka åskådliggöra huruvida elevernas 

beteende skiljde sig om de arbetade med olika svårighetsgrader på uppgifterna, då detta 

genererade olika antal poäng. Detta skulle i så fall kunna antyda att poänginhämtningen 

hade betydelse för eleverna, och att det således påverkade deras motivation och arbetssätt 

jämfört med om de jobbat med ett tryckt läromedel. 

Resultatet visar att elevernas relation till facit varierar beroende på hur många 

poäng de kan erhålla på varje uppgift. I de enklare uppgifterna kan eleverna gå miste om 

maximalt 10 poäng, vilket gjorde att flera av informanterna hade enklare att trycka på 

lösningsknappen och få den fullständiga lösningen utan att ens försöka lösa uppgiften. 

Detta beteende gick att urskilja ur samtliga grupper som intervjuades. Informanterna som 

hade en positiv inställning till NOKflex förändrade sedan sitt beteende när de kom till de 

svårare uppgifterna som kunde generera mer poäng. Först och främst gav de det en 

ordentlig chans, och när de hade fått fram ett svar var de extra noggranna med att 

kontrollera att de inte fanns några slarvfel i deras beräkningar. De använde även sina 

klasskompisar som resurser och jämförde sina lösningar med varandra innan de tryckte 

in svaret i programmet.  

De elever som hade en negativ inställning till NOKflex uttryckte en större 

uppgivenhet när de kom till de uppgifter som gav maximalt antal poäng, då de snarare 

insåg hur mycket poäng de kunde förlora än tvärtom. Dessa elever hade även ett helt annat 
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fokus på vilka uppgifter som var värda att lägga energi på, och det grundade sig inte på 

något sätt i hur deras lärande kunde utvecklas. Även i denna frågeställning visar resultatet 

att huruvida elevernas motivation grundar sig på inre eller yttre faktorer kan det få stora 

konsekvenser för deras lärande. För de elever med positiv inställning till undervisningen 

och poängsystemet skedde den förskjutning från yttre till inre motivation som Ryan & 

Deci (2000) nämner som den eftersträvansvärda, medan det motsatta förhållandet gällde 

för informanterna i fokusgrupp B. 
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7 Slutdiskussion 
 

Här presenteras en diskussion och jämförelse med tidigare forskningsresultat, arbetet i 

stort och kring metoden som använts. Slutligen ges förslag på intressanta aspekter för 

framtida forskning. 

 

7.1 Jämförelse med tidigare forskningsresultat 
 

Studiens resultat visar alltså att det finns både positiva och negativa effekter på elevers 

motivation att arbeta med matematik när ett poängsystem implementeras i 

undervisningen, och att den största påverkansfaktorn ej är själva systemet utan hur läraren 

förhåller sig till det. En övervägande majoritet av informanterna hade också valt det 

digitala läromedlet framför ett tryckt läromedel, även om anledningarna till varför 

varierade något. 

Den del av resultatet som pekar på fördelarna och de positiva effekterna med 

spelifierade inslag in matematikundervisningen liknar flera av de studier som tidigare 

presenterats i detta arbete, bl.a. Lopez-Morteo & Lopez (2007), Fengfeng (2008), 

Mahmoudi m.fl. (2015) och Castellar m.fl. (2015). De två sistnämnda är i synnerhet 

intressanta, eftersom båda resultaten visade att elever som fick arbeta med spelifierade 

inslag upplevde undervisningen som mer lustfylld och att det generellt var roligare att 

arbeta med matematik, något som informanterna även i detta arbete uppgav som positiva 

effekter. 

Att resultatet i denna studie är blandat återspeglar väl den forskning som finns att 

tillgå sedan tidigare, där bl.a. Hanus & Fox (2015) forskningsresultat i hög grad liknar 

det resultat fokusgruppsintervju B återgav med missnöjda elever och dåliga testresultat. 

Att respondenterna i detta arbete även uppgav att deras motivation till att arbeta med 

matematik var lägre när de arbetade med spelifierat läromedel än ett tryckt läromedel 

ligger i linje med det resultat Domínguez m.fl. (2013) fick fram i sin studie. Det är dock 

oklart om de bakomliggande orsakerna är de samma som i denna studie. 

Framför allt går det att dra intressanta jämförelser och slutsatser mellan denna 

studies resultat och resultatet i Buckley & Doyles (2016) forskning. Båda resultaten pekar 

tydligt på att det som spelar en avgörande roll för motivationen till att lära sig matematik 

till stor del beror på om faktorerna är yttre eller inre. 
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7.2 Vilket matematiskt innehåll eller förmågor premierar 
poängsystemet? 
 

I inledningen presenterades poängsystemets olika funktioner ledtråd och lösning, och hur 

användandet av dem påverkade elevernas möjlighet att erhålla poäng. I intervjuerna har 

informanterna upprepade gånger redogjort hur deras beteende förändras beroende på 

svårighetsgrad och karaktär på uppgifterna. En intressant fråga som dyker upp är om 

poängsystemet på något sätt premierar ett särskilt matematiskt innehåll, vilket skulle 

kunna analyseras utifrån vilken information användarna får om de använder uppgiftens 

ledtråd. Exempel på uppgift och uppdelningen av densamma återgavs i inledningen: 

 

 

Här fodras grundläggande kunskap och förståelse för potensuttryck och tillhörande 

räkneregler för att kunna lösa uppgiften. Detta återfinns i det centrala innehållet för kursen 

matematik 1b, under ”Taluppfattning, aritmetik och algebra” (Skolverket, 2017, s.98). 

Uppgiftens svårighetsgrad är 4 vilket maximalt kan generera 80 poäng. I figur 7 nedan 

har användaren använt sig av ledtrådsknappen för att få vägledning hur de ska kunna lösa 

uppgiften: 

Figur 6: Skärmdump av NOKflex, antal möjliga poäng på exempeluppgift nivå 4. 
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Av ledtråden får användaren i detta exempel informationen att summan av exponenterna 

i vänsterledet ska vara 10. Användandet av ledtråd ger en minskning av antal möjliga 

poäng till 64. Det innebär alltså att eleven trots användandet av ledtråd har möjlighet att 

erhålla 80% av poängen, men nu med mycket större chans att klara den. Det verkar 

således som att den största prestationen i detta fall inte ligger i elevens matematiska 

förkunskaper eller upptäckter kring potensekvationer och räkneregler kring dessa, utan 

istället den algebraiska beräkningen för att lösa ut variabeln x. Förvisso måste eleven ha 

kunskap om möjligheten att addera potenserna då baserna är lika. Det är alltså den 

algebraiska proceduren när en given beräkning ska genomföras som belönas högst i det 

här fallet. 

En ytterligare aspekt på studiens resultat är huruvida någon av de sju matematiska 

förmågorna (Skolverket, 2017) missgynnas och påverkas negativt av systemets 

uppbyggnad. Studien visar att det i samtliga grupper är i jämför-uppgifterna som eleverna 

i någon mån utnyttjar systemets brist, eftersom det inte går att kontrollera om eleverna 

besitter den efterfrågade kunskapen eller ej. Detta märktes tydligast i den grupp som var 

negativa till NOKflex, där de gått så långt att de satt i system att söka efter jämför-

uppgifter på de högsta nivåerna för att kunna erhålla så mycket poäng som möjligt utan 

att behöva anstränga sig. Ett liknande beteende gick även att urskilja bland eleverna i de 

grupper som var positiva till NOKflex, som antydde att de alltid rättade positivt på jämför-

uppgifterna oavsett vad de själva svarat, eftersom systemet ändå inte kunde kontrollera 

om det gjort rätt eller inte. 

Enligt redogörelsen i arbetets inledning syftar jämför-uppgifterna till att träna och 

utveckla resonemangs- och kommunikationsförmågorna hos eleverna. Studiens resultat 

Figur 7: Skärmdump av NOKflex, antal möjliga poäng när användaren använt ledtrådsknappen. 
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visar att eleverna i och med sitt beteende missar värdefull och obligatorisk träning inom 

dessa förmågor, och det förutsätts därmed att detta på något sätt tillgodoses i övrig 

matematikundervisning. Grundaren av systemet var förvisso tydlig med att NOKflex inte 

på något sätt ska ersätta hela matematikundervisningen, vilket då även förmildrar 

omständigheterna i och med att läraren kan genomföra viktig träning och utveckling av 

dessa förmågor på en mängd andra sätt i undervisningen. Det går trots detta att rikta kritik 

mot systemet som inte har ett färdigutvecklat system för att hantera situationer som denna, 

vilket även grundarna är medvetna om. 

 

7.3 Digital lärobok och spelifiering är framtiden – lärarens roll ändå 
viktigast 
 

I resultatet framkommer det att en majoritet av respondenterna hade valt en digital lärobok 

framför en tryckt, och det är tydligt att det framför allt är de respondenter vars lärare har 

en avdramatiserad inställning till poängsystemet som anser detta. Resultatet i sig var 

ganska förväntat enligt mig, men anledningen bakom var någon helt annan. Elevernas 

åsikter kring sitt läromedel är starkt kopplat till den lärare som undervisar i ämnet, nästan 

som om de personifierar läromedlet. Detta konstaterande är av yttersta vikt för samtliga 

lärare som undervisar i matematik, oavsett om de arbetar på en skola som köpt in ett 

digitalt läromedel med spelifierade inslag eller ej. Att läraren spelar stor roll för hur ämnet 

upplevs är i sig ingen nyhet, men att effekterna av spelifierade inslag helt försummas och 

får motsatt effekt om lärarens ”införsäljning” inte når eleverna. Detta synliggörs tydligt i 

arbetets resultat. Samtliga grupper i undersökningen var även starkt emot den topplista 

som är valbar för den undervisande läraren att använda sig av, alltså oavsett om de i övrigt 

var positiva eller negativa till NOKflex. De menade att det enbart ledde till negativ 

konkurrens, stress och att fokus hamnade på fel sak. Detta faktum bör särskilt tas i 

beaktning av såväl verksamma lärare som grundarna av läromedlet. 

 

7.4 Metoddiskussion 
 

Valet att använda sig av fokusgrupp motiverades främst med att det då skulle gå att 

urskilja resonemang och att argument skulle ställas emot varandra för att åskådliggöra 

elevernas åsikter och tankar kring ämnet. Med facit i hand anser jag att valet av metod 

föll väl ut i förhållande till syftet. Det visade sig inte minst i de fokusgrupper där 
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deltagarna förändrade sin åsikt ju djupare diskussionerna gick in på ämnet, något jag 

förmodligen inte kunnat urskilja om eleverna hade intervjuats enskilt. Det var också 

förtjänstfullt att ha tre stycken olika fokusgruppsintervjuer, då spridningen bland svaren 

och resonemangen blev relativt stor. Med det sagt skulle resultatet givetvis väga ännu 

tyngre om jag genomfört ännu fler intervjuer, möjligtvis hade då ytterligare aspekter 

åskådliggjorts som inte framkom nu. 

Som jag diskuterade under metodkapitlet är det helt klart inte optimalt att insamla 

all empiri från endast en skola, då det finns väldigt många aspekter som eventuellt bara 

gäller för den skolan, det området etc. Detta påverkar arbetets generaliserbarhet, och för 

att stärka den hade jag behövt genomföra fokusgruppsintervjuer på flera andra skolor för 

att försäkra mig om att fenomen inte var unika för just denna skolan. Dock skiljde sig 

resultatet mellan fokusgruppsintervjuerna åt så pass mycket att det snarare verkar skilja 

sig mer mellan olika lärares undervisning än en generell undervisning i matematik mellan 

olika skolor. 

Slutligen behöver jag nämna något om den vinkel arbetet har i denna fråga. All 

empiri som arbetet vilar på kommer från elevernas egna upplevelser av undervisningen, 

vilket inte nödvändigtvis återspeglar verkligheten. Då det inte genomfördes några 

intervjuer med de undervisande lärarna är det omöjligt att vara säker på att elevernas bild 

av undervisningen är representativ. Detta försvagar således arbetets resultat. Att lärarna 

ej intervjuades motiveras dels med hänsyn till att arbetets syfte var att synliggöra elevers 

tankar och åsikter kring ämnet, dels av arbetets storlek. Det hade varit mycket intressant 

att även intervjua lärarna och stämma av om elevernas syn på undervisningen motsvarar 

lärarens. 

 

7.5 Förslag till vidare forskning 
 

Detta arbete undersökte endast elevernas syn på NOKflex och dess poängsystem, och 

huruvida de motiverades av det. När jag genomförde de inledande träffarna på skolan 

tillsammans med hela ämneslaget i matematik var det tydligt att det digitala läromedlet 

var en vattendelare. Denna bild förstärktes även vid diskussion med den kontaktperson 

jag hade på skolan, och gällde för såväl lärare som elever. Det hade varit väldigt intressant 

att undersöka lärarnas syn på det digitala läromedlet, samt huruvida poängsystem bör 

finnas och användas i matematikundervisningen. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A: Intervjuguide – fokusgrupp 
 

Fokusgruppsamtal 
1. Introduktion/Presentationsrunda 

a. Moderator 
i. Namn, ålder, yrke/universitet, kort presentation om syfte med 

fokusgruppen 
b. Deltagare 

i. Namn, ålder, klass 
c. Uppvärmningsfråga: 

i. Vad tänker du på när du hör ordet ”matematik”? 
 

2. Introduktionsfrågor 
a. Hur och när används NOKflex i undervisningen? 
b. Hur använder du NOKflex utanför lektionstid? 
c. Vilka för- och nackdelar tycker du att det finns med NOKflex? 

 
3. Övergångsfrågor 

a. På vilket sätt används NOKflex poängssystem i undervisningen? 
b. Har ni fått särskilda instruktioner eller tips på hur ni kan använda NOKflex? 
c. Hur ser din lärare på NOKflex poängsystem?  

 
4. Nyckelfrågor 

a. Vad har du själv för relation till NOKflex poängsystemet? 
b. Vilka fördelar tycker du poängsystemet bidrar till? 
c. Har du någon gång upplevt något negativt i samband med poängsystemet? I 

så fall vad? 
d. Hur viktigt är det för dig att få med dig poäng på uppgifterna?  
e. Har din syn på att arbeta med matematik förändrats efter att du börjat 

använda NOKflex, särskilt med tanke på dess poängsystem? I så fall hur? 
f. På vilka sätt skiljer sig ditt sätt att använda facit till uppgifterna i NOKflex 

jämfört med tidigare erfarenheter? 
g. Förändras ditt användande av facit beroende på svårighetsgraden på 

uppgiften? I så fall hur? 
 

5. Avslutande frågor 
a. Ni har idag diskuterat NOKflex och bl.a. dess poängsystem. Är det något 

som ni känner att vi inte diskuterat än som ni tycker ska tilläggas? 
b. Om ni hade fått välja mellan NOKflex och en tryckt lärobok utan 

poängssystem, vilket hade ni valt och varför? 
 

  



  
 

II 

Bilaga B: Följebrev – fokusgrupp 
 

Hej! 
 
Jag heter Jan Graae-Nielsen och studerar till ämneslärare mot gymnasiet i matematik på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver just nu ett arbete i matematik där jag vill 
undersöka hur elever använder sitt läromedel i matematik. 
 
I studien kommer jag att genomföra så kallade fokusgrupper, där 4–6 st personer sitter 
ihop och diskuterar utvalda frågor om hur deras relation till läromedlet är. Jag kommer 
sitta med i diskussionen och lyssna, samt vid behov hjälpa till att föra diskussionen 
framåt. I samband med detta kommer även ljudupptagning att ske, med syfte att kunna 
referera till innehållet senare. Fokusgruppen beräknas ta ca 30 minuter. 
 
Att delta i denna undersökning är helt frivilligt. Samtliga uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga personuppgifter kommer att registreras, 
och samtliga som deltar är helt anonyma. Det inspelade materialet kommer endast jag ta 
del av, och används enbart i denna studie. 
 
Jag vore därför otroligt tacksam om du vill vara med och bidra till denna uppsats genom 
att ställa upp som frivillig att delta i en av fokusgrupperna.  
 
För att bekräfta din anmälan, vänligen signera detta dokument och återlämna det till mig 
eller din matematiklärare. Om du blir utvald att delta kommer du få ett mail med datum, 
tid och plats som fokusgruppen kommer att genomföras på. Gruppen kommer bestå av 
elever från samma klass som du går i. 
 
Har ni några frågor eller funderingar om undersökningen får ni mer än gärna kontakta 
mig: 
 
Jg222ep@student.lnu.se 
 
Stort tack på förhand! 
 
Jan Graae-Nielsen 
 
 
Jag anmäler mig frivilligt till att delta i fokusgruppen. 
 
 
Namn:        
 
 
E-post:        
 
 
       
 

Datum  Underskrift   
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