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Digital lärresurs Matteappen 
 

Anette Klarén, Stefan Thorvaldsson, Mattias Hoffert
 

Påverkar en digital lärresurs elevers resultatutveckling och inställning till 

ämnet matematik? Hur påverkar det lärares undervisning? Vi har följt elever på 

två högstadieskolor från årskurs 8 tills de slutade årskurs 9. Projektet inne-

bar att pröva, värdera och analysera hur användningen av en digital lärresurs i 

matematik påverkar elevers resultatutveckling, påverkar lärares möjligheter att 

utveckla undervisningen utifrån elevernas behov samt hur den påverkar elevers 

inställning till matematikämnet. Vi såg en positiv kunskapsutveckling hos elev-

erna och en effektivisering av arbetssättet hos lärarna.  
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Bakgrund

Halmstads kommun har, precis som övriga Kommunsverige, högt ställda mål 
och visioner kopplat till digitaliseringen. Kommunstyrelsen uttrycker att: 

Halmstads kommun ska vara bland de ledande kommunerna i Sverige på att 
använda ny teknik för innovativa arbetssätt och lösningar, både för att utveckla 
den offentliga verksamheten och för att utveckla samhället i takt med samtiden.

Barn- och ungdomsnämnden i Halmstads kommun har utifrån ovanstående 
bland annat gjort satsningar på att öka likvärdigheten i kommunens för-
skolor och skolor avseende barns och elevers tillgång till digitala verktyg. I 
årskurs 4–9 har varje elev ett eget digitalt verktyg, i årskurserna F-3 är till-
gången ett digitalt verktyg per två elever och i förskolan är det ett verktyg 
per fem barn. Satsningar har också gjorts avseende infrastrukturen, så att 
verktygen faktiskt också fungerar på ett tillfredställande sätt. 

Därutöver har barn- och ungdomsförvaltningen gjort prioriteringar 
kopplat till rektorernas kompetensutveckling och genomfört en lärprocess 
för skolledare att leda digitalisering.  

Den tekniska utvecklingen har de senaste åren gått otroligt snabbt och lär-
miljöerna i både förskolor och skolor har till stora delar påverkats och för-
ändrats i takt med att ny digital teknik tagit plats. Upplevelsen bland verk-
samma lärare har dock varit att den ökande tillgången till ny digital teknik 
inte alltid bidrar till utvecklingen av en undervisning där ny teknik används 
för att främja elevernas kunskapsutveckling och lärande. Uppfattningen är 
att vetenskapligt genererad kunskap i förhållande till området saknas eller 
är svårtillgänglig för verksamma lärare.  

Den tekniska utvecklingen har de senaste åren gått otroligt snabbt och lär-
miljöerna i både förskolor och skolor har till stora delar påverkats och för-
ändrats i takt med att ny digital teknik tagit plats. Upplevelsen bland verk-
samma lärare har dock varit att den ökande tillgången till ny digital teknik 
inte alltid bidrar till utvecklingen av en undervisning där ny teknik används 
för att främja elevernas kunskapsutveckling och lärande. Uppfattningen är 
att vetenskapligt genererad kunskap i förhållande till området saknas eller 
är svårtillgänglig för verksamma lärare.  

Utifrån ovanstående var det därför intressant att inom ramen för FDLIS 
undersöka hur lärare kan tillvarata de möjligheter ny digital teknik gene-
rerar för att utveckla undervisningen så att användningen av digital teknik 
främjar elevernas lärande och kunskapsutveckling. 

Resultaten inom matematik har de senaste åren sjunkit och det i sin tur har 
resulterat i att: 
• en av fem elever får underkänt på nationella provet i matematik
• fler elever ej har behörighet till gymnasiet
• utanförskap skapas
• självkänslan sjunker hos eleverna
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• det blir resurskrävande och mer ekonomiskt krävande 
 
För att försöka vända trenden med försämrade matematikresultat beslutade 
Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun att göra en riktad 
insats ”uppifrån” för att prova något nytt och att lära genom att göra.  Den 
riktade insatsen var att starta ett pilotprojekt på några skolor där lärare och 
elever skulle använda en digital lärresurs inom matematik. 
 
Under läsåret 18/19 utvärderades den digitala lärresursen Matteappen i pi-
lotprojektet på fem skolor i Halmstad.  Då denna tidigare pilot visade på möj-
ligheter att utveckla matematikundervisningen beslutades det att under 
våren 2019 genomföra ett riktat projekt utifrån Matteappen inom FDLIS, 
mot årskurs 8 på tre skolor. Projektet följde dessa elever även under årskurs 
9. En av skolorna valde att avstå deltagande i projektet. 

Vad ville vi veta i projektet? 

Projektet innebar att pröva, värdera och analysera hur en digital lärresurs i 
matematik:  
• påverkar elevers resultatutveckling i ämnet matematik.   

 - Variation pojkar/flickor, lågpresterande/högpresterande 
• påverkar lärares möjligheter att utveckla 

 undervisningen utifrån elevernas behov. 
• påverkar elevers inställning till matematikämnet.  

 - Variation pojkar/flickor, lågpresterande/högpresterande 
• engagerar läromedelsleverantörer, forskare och  lärare 

i det gemensamma utvecklingsprojektet.

Syfte och mål 
Syftet är att undersöka och utveckla undervisningen med stöd av digitala re-
surser samt att utforska hur lärarens roll påverkas. På detta sätt undersöks 
vilka effekter digitalisering har för barn/elevers lärande och resultatutveck-
ling. Inriktningen innebär att arbeta med praktiknära problem och fråge-
ställningar som utgår från verksamheternas gemensamma behov. Detta sker 

Översikt över pilotprojek-
ten i tid.
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genom att tillsammans med Högskolan och Regionen sträva efter att skapa 
ny och unik kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar samt 
att stödja utveckling inom dessa områden.

Genomförande

I det riktade projektet som genomförts inom FDLIS har elever och under-
visande matematiklärare i årskurs 8 på två skolor deltagit. Sammanlagt har 
cirka 200 elever och åtta lärare medverkat. Projektet startade under vårter-
minen 2019 och följde sedan eleverna även i årskurs 9 under läsåret 19/20.  

Metod 
Den digitala lärresursen Matteappen introducerades för eleverna under 
hösten. Vid projektets början besökte representanter för lärresursen de del-
tagande klasserna för att eleverna skulle få en bättre förståelse för verkty-
get. Därefter genomfördes en diagnos med alla deltagande klasser. Utifrån 
resultaten av diagnoserna beslutades områden att arbeta med, med hjälp av 

Matteappen. Tillsammans med pedagogerna beslutades det om hur lärresur-
sen skulle kunna användas som stöd i undervisningen. Olika analyser för att 
utvärdera resultat togs fram av Matteappen och de låg till grund för fortsatt 
utveckling av eleverna utifrån deras nivå. Elevernas resultat återkopplades 
även direkt till eleverna via mejl. 

Elever och lärare har även under projektets gång fått svara på enkätunder-
sökningar två gånger per termin. Det var cirka 4 månader mellan tillfällena 
och cirka 450 elevsvar på varje enkät. 

Resultaten från varje diagnos har utvärderats på olika sätt. I resultaten 
fick man fram utifrån om elever svarar rätt eller fel, hur många försök eleven 
gjort på respektive uppgift, mängd genomförda uppgifter och data som 
kunde utvärderas kring upplevelsen att använda en digital lärresurs. 

Exempel på analyser:  
• Antal rätt eller fel på olika uppgifter
• Antal genomförda uppgifter per elev
• Tid för att svara på uppgifter för att se om elev  

 behärskar grundläggande förkunskaper 

Resultat av kartlägg-
ning över matematikens 
huvudsakliga ämnes-
områden: tal, algebra, 
geometri, samband & 
förändring och sannolik-
het & statistik. 
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Exempel på resultat från diagnoser 

Den första och andra diagnosen var inriktad på matematikens huvudsakliga 
ämnesområden: tal, algebra, geometri, samband & förändring och sannolik-
het & statistik. Dessa diagnoser fångade upp en god uppfattning om styrkor 
och svagheter både för gruppen och för enskilda elever. Resultatet visade hur 
många uppgifter eleverna besvarat och andelen rätta svar. Eleverna fick 
även sina resultat visualiserade på motsvarande sätt.

Eleverna har i enkätundersökningarna även fått svara på frågan hur de upplever 
att Matteappen påverkar deras lärande. 

Vid bägge tillfällena har minst tre av fyra elever svarat att Matteappen bidrar 
till att de lär sig mer och de upplever inte ”nyhetens behag” av ett nytt verktyg.

Exempel på visualisering 
för elev gällande hur 
resultatutveckling kan 
se ut. 

Enkätresultat utifrån 
elevers upplevelse av 
lärande. 

Differensen på fem procentenheter kan tolkas som en acceptabel felmargi-
nal för en undersökning av den här omfattningen med tanke på att det inte är 
100 procent överlapp av vilka elever som svarat vid bägge tillfällen samt att 
andra faktorer kan spela in så som tid på dygnet, senaste upplevelsen, gene-
rellt humör. Det vi kan utläsa är att bägge enkätundersökningarna visar att 
en tydlig majoritet av eleverna upplever att de lär sig mer. 

Vinster för eleverna 
• Självförtroende och mattesjälvkänsla 
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• Aktuellt att rätta till sina misstag - här och nu 
• Noggrannhet och kontroller 
• Stöttning med färg, färdiga former och stora rutor är bra för alla elever 
• Självinsikt och reflekterande kring sitt lärande 
• Individanpassat 
 
Vinster för lärare 
• Självrättande – tid och effektivitet 
• Överblick över alla elever hela tiden – anpassning på rätt ställe 
• Individanpassning stöttning/utmaning 
• Ett verktyg som öppnar upp för diskussion 

kring elevers lärande och prestationer

På frågan om lärresursen möjliggjort en effektivare undervisning svarar lärare: 

”Ja, genom att appen är självrättande och att man på ett snabbt sätt kan få upp 
alla lösningar på Cleverboard.”
”Jag som lärare får en överblick över vilka elever som behöver hjälp och utma-
ning och kan handplocka elever.” 

Detta ökar möjligheten för ett kollaborativt lärande mellan eleverna och 
ger lärare en snabb återkoppling över vilka elever som kan behöva extra 
stöttning. 
 
Förväntade resultat 

Förväntade resultat var möjligheten att kunna göra en kartläggning och 
presentation av framgångsrika strategier för planering/design av undervis-
ning, när lärare använder specifika digitala lärarresurser. Resultaten skulle 
kunna presenteras i form av goda exempel kopplat till forskningsprojekten. 
Fokusområdet skulle också kunna skapa en större trygghet hos lärare vid 
deras val av digitala lärarresurser och därmed bidra till en kvalitetssäkring. 
Det skulle också kunna resultera i att föreslå initiativ, aktiviteter och insat-
ser avseende forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Resultat

Samarbetet med Matteappen har varit mycket positivt. Den goda kommu-
nikationen mellan berörda parter och de korta svarstiderna har underlättat 
samarbetet. Detta gör att lärresursen har varit ett bra stöd i matematik-
undervisningen. Elever är intresserade av sina resultat och de får möjlig-
het att utveckla sina kunskaper på den nivå de ligger. De har alltid tillgång 
till uppgifter inom det arbetsområde som arbetas med. Tillsammans med 
Matteappen har det även införts möjlighet att läsa lite teori med tips för hur 
elever kan lösa olika typer av uppgifter.  
Projektet har inte fångat om det finns någon variation mellan pojkar/flickor 
eller lågpresterande/högpresterande varken utifrån resultatutveckling eller in-
ställning till matematikämnet. 
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Största vinsterna  
• Elevernas motivation 

och engagemang  
• Möjligheten till 

snabb feedback  
• Möjligheten att anpassa 

 uppgifter till den nivå 
eleven befinner sig  

• Direkt rättning 
av diagnoser  

• Utskick av resultat 
direkt till varje elev  

• Möjlighet att analysera 
tider som det tar för en 
elev att  utföra uppgifter  

 
Lärarna har använt sig av lär-
resursen olika mycket och på 
lite olika sätt. En del har ska-
pat många uppgifter till elev-
erna medan andra har använt 
färre uppgifter och i stället ar-
betat mer med dem genom att 
till exempel diskutera och visa 
på olika lösningar i grupp. Som 
några av lärarna uttryckte det:  
 
”Då vi kunde se på elevernas 
olika lösningar tillsammans får 
de en aha-upplevelse när de för-
står de andras sätt att lösa upp-
giften på!” 
 
”Det blir ju så tydligt när jag 
kan utgå från avidentifierade 
elevers uträkningar och att vi tillsammans kan analysera vad det är som gör att 
det blir tokigt.” 
 
”Genom att eleverna diskuterar uppgifterna och de metoder som de använder 
kan jag få tillfälle att sitta med de elever som behöver mest stöttning."

Lärare påtalar att majoriteten av eleverna frågar efter att få använda lärre-
sursen på lektionerna. Den används också både innan och efter lektioner. 
Tillgängligheten till materialet ökade, det var ingen som glömde ”böckerna” 
hemma. 
 
Elever med svårigheter uttrycker att lärresursen hjälper och stöttar dem i 
matematikutvecklingen. Genom möjligheten att individanpassa skapas ett 

Bild över avidentifierade 
elevers olika sätt att pre-
sentera sin uträkning. 

Exempel på när en elev 
efter grupprespons har 
förändrat sin presenta-
tion av uträkningen och 
gjort den tydligare. 
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ökat engagemang hos de elever som behöver lättare uppgifter, utan att det 
syns att de är tagna från tidigare årskurser. På samma sätt har elever som 
behöver större utmaningar kunnat tilldelas uppgifter från högre årskurser. 
Lärresursen används tillsammans med övrigt arbete i lärplattform Unikum. 

Förbättringsmöjligheter 
Det lärare ser som för-
bättringsmöjligheter är 
att kombinera böcker med 
Matteappen på ett mer inte-
grerat sätt än som är möjligt 
idag. Eleverna har inte hel-
ler själva tillgång till de in-
dividuella rapporterna utan 
lärare behöver distribuera 
dem vidare. Här finns ett 
önskemål om att även elev-
erna får tillgång direkt utan 
lärarens hjälp. 

Fler förslag som lärare ger är: 
• att utveckla användningen av  lärresursen som

”entrance ticket” och ”exit ticket”. 
• att visa elevers och pedagogers olika lösningar

av samma eller liknande uppgifter. 
• att eleverna ska kunna träna mer på alla de

 uppgifter som finns tillgängliga. 

Lärdomar från projektet 
En snabb feedback tydliggör för eleverna vad de behöver öva på. Detta ökar också 
förståelsen för om man ska kunna utveckla kunskaper så behöver man öva. En 
förutsättning för att komma igång är en tydlig start och med visst stöd. För pe-
dagoger underlättas arbetet genom att uppgifterna rättar sig själva och som pe-
dagog behöver man vara lyhörd och mottaglig för lite förändrat arbetssätt. 

Översikt per elev för att 
fånga var individanpass-
ning bör göras.

Översikt tid och svar 
per uppgift för att fånga 
område som behöver 
fokuseras på. 
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Bild över en elevs 
utvecklingstrappa 

Lärarna uttrycker att Matteappen har gett mycket stöd och kommit med 
bra idéer för utvecklingen. En utmärkt dialog har ägt rum och alltid med 
mycket snabb respons vid frågor. Matteappen har skapat veckovisa uppgif-
ter och diagnoser inom de arbetsområden som det arbetats med. De har även 
utvecklat en kunskapstrappa där eleverna kan klättra till nästa steg när de 
klarat en nivå av multiplikation och division. Eleverna får direkt feedback 
genom att rapporter på deras resultat skickas direkt på mejl till dem.  

Kommunlicens 

Ett resultat av projektet är att Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads 
kommun har köpt in en kommunlicens av lärresursen för alla grundskolor 
och årskurser. Implementeringen är påbörjad men långt ifrån alla har kom-
mit börjat använda lärresursen. 

Slutsats

Uppfattningen så här långt är att eleverna har utvecklats inom matematiken 
med hjälp av den digitala lärresursen. Möjligheten att öva och genomföra diag-
noser samt den snabba feedbacken har tydliggjort för eleverna vad de behöver 
jobba med för att förbättra sig. De har även ökat förståelsen för att när de övar 
så utvecklas kunskaper och resultat.  

För lärare underlättas arbetet genom att uppgifterna rättar sig själva och 
att eleverna när de övar ser det direkt och vid diagnoser får man rapporter på 
elevernas resultat. Detta ger mer tid till undervisning och till att sitta med de 
elever som behöver stöttning. 

En förutsättning för att starta med denna lärresurs var att det fanns ett bra 
samarbete med Matteappen. Som lärare behöver man vara lyhörd och mottag-
lig för lite förändrat arbetssätt. Det är mycket viktigt att samarbetet sker 
med en gemensam planering och att man snabbt får svar på frågor åt båda 
håll. Då blir användningen effektiv och användningen utvecklas utifrån 
rådande förutsättningar.
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