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A SURVEY OF ATTITUDES TOWARD ANIMATION AS 

TEACHING AID IN MATHEMATICS 

 

ABSTRACT 

According to international measures, it is clear that the Swedish students have lagged behind 

concerning their results in mathematics compared to numerous other countries in the world. 

As it is noticed that learners general interest in the subject is weakened, the search for 

alternative methods of teaching mathematics has become increasingly important in order to 

turn this development around. This study examines how Swedish high school students and a 

teacher's attitudes look like in terms of multimedia animation and its learning potential. 

Furthermore, the study also addresses how animations can be designed for the purpose of 

improved learning. In the study, a questionnaire, an interview and an observation were 

conducted in order to measure attitudes towards the selected media. Numerous theories have 

also been collected and then applied to the creation of an animation. Results from the study 

concluded that both the high school students and the teacher's attitudes were positive 

regarding the use of animations in the teaching of mathematics. Regarding the literature that 

was collected, numerous pedagogical techniques and theories were identified and applied to 

the animation that was included in the study. 
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EN UNDERSÖKNING AV ATTITYDER GENTEMOT 

ANIMATION SOM LÄROMEDEL INOM MATEMATIK 

 

SAMMANFATTNING 

Enligt internationella mätningar framgår det att svenska studenter uppvisat ett sämre resultat i 

matematik än många andra av världens länder. Samtidigt som det kunnat konstateras att 

elevernas allmänna intresse för ämnet försvagats har sökandet efter alternativa metoder i 

ämnets undervisning blivit allt viktigare för att kunna få bukt på problemen. I denna studie 

undersöks hur gymnasielevers samt ämneslärarens attityd ser ut till användandet av 

multimediala animationer som läromedel i matematikundervisningen. Vidare utreds även hur 

animationer som läromedel kan utformas för att kunna bidra till en ökad inlärning. I studien 

har en enkätundersökning, en intervju samt en observation genomförts i syfte att mäta 

attityderna till mediet. En litteraturinsamling har även implementerats för att kunna identifiera 

relevanta teorier som sedan applicerats i skapandet av den animation som förekommer i 

undersökningen. Resultatet från undersökningen visade på att både elevernas samt 

ämneslärarens attityd var positiv vad gäller användandet av animationer som läromedel inom 

ämnet matematik. Genom litteraturinsamlingen kunde ett antal pedagogiska tekniker och 

teorier identifieras vilka tillämpades på den animation som förekom i studien. 

 

NYCKELORD 

Animation, Matematik, Inlärning, Gymnasieelever.  
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FÖRORD 
 

Vi vill tacka eleverna som ställde upp som respondenter i vår enkätundersökning angående 

animation som potentiellt läromedel i matematik. Dessa kom från Östra Reals gymnasium, 

Grillska gymnasiet, Globala gymnasiet och Thorildsplans gymnasium. 

 

Vi vill tacka Mattias som medverkade i vår intervju som kunnig ämneslärare inom matematik. 

Tack för ditt engagemang inom ämnet!  
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1. INLEDNING 

I takt med att samhället successivt digitaliseras ersätts många inaktuella metoder med 

modernare tekniker. Inom utbildning märks detta genom övergången från nästan uteslutande 

analoga läromedel till alltmer digitala läromedel. Tidigare har undervisningsmaterialet bestått 

av tryckt litteratur och föreläsningar som enbart skett i realtid. Numera kan man dock förflytta 

detta material till digitala enheter som bidrar till obegränsad åtkomst. 

 

Som ett led i denna utveckling har vi valt att utforska potentialen av animationer som 

medietekniskt läromedel inom utbildning. Som undervisningsmetod har det visat sig att 

användningen av animation påvisat gynnsam effekt på inlärningen inom ett antal områden. 

Till följd av att datorer blivit mer effektiva har datorbaserade animationer i multimediala 

sammanhang fått en ökad potential som verktyg när det kommer till både memorering och 

förståelse av kunskap (Musa, Ziatdinov & Griffiths, 2013). Animationer har även med 

framgång använts som verktyg i utlärningssyfte som på grund av sin komplexitet upplevts 

svårt att illustrera på traditionellt vis (Ainsworth, 2008). 

 

Orsaken till valet att undersöka ämnet matematik inom gymnasieskolan grundar sig på 

rapporten som tagits fram av PISA (Programme for International Student Assessment). PISA 

är en internationell organisation som mäter femtonåriga elevers prestationer inom matematik, 

naturkunskap och läsförståelse. Baserat på mätningarna som genomförts framgår det att 

svenska skolelever visar signifikant sämre resultat i ämnet matematik i jämförelse med övriga 

deltagande länder. Faktum är att skoleleverna i Sverige visar den största nedåtgående trenden 

för resultat inom ämnet matematik. Utöver detta framgår det även i rapporten att svenska 

skolelever under senare tid visat ett svagare intresse för ämnet matematik (Skolverket, 2014a). 

 

Med anledning av dessa fakta finns det en anledning till att undersöka animation som 

potentiellt medietekniskt hjälpmedel. Detta för att förnya matematikundervisningen och i 

utsträckning också påverka resultaten. I ett första steg att undersöka huruvida detta bemöts av 

gymnasieskolan har vi valt att undersöka gymnasieelevers attityd och ämneslärares åsikter 

mot animation som tänkbart läromedel inom matematik. 
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1.1 PROBLEMFORMULERING 

I en rapport från 2004 fastslår regeringen att en stor mängd av eleverna i den svenska 

gymnasieskolan inte uppnår godkända resultat på de nationella proven i matematik. 

Rapporten visar att nuvarande arbetsmetoder inom matematikundervisningen inte är 

omväxlande, samt att många läromedel som används är starkt kontrollerade. Att det existerar 

ett ansenligt behov av att utmana och betvivla dessa traditionella arbetssätt framgår tydligt. 

Att uppmuntra till ändrade synsätt och metoder för att kunna öka intresset för ämnet 

matematik framgår som ett högprioriterat mål (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2004). 

  

Det finns i dagsläget många sätt att skapa animationer som på ett effektivt och 

intresseväckande sätt kan engagera användarna. Det saknas dock tydliga anvisningar för hur 

animation som undervisningsmaterial bör utformas inom områden där de traditionellt inte 

förekommit som läromedel (Lowe, 2004).  

 

Det finns dock ett antal studier som visar att animation som läromedel inte gynnar inlärande i 

förhållande till andra medier. I dessa fall har animationer använts för att illustrera 

maskintekniska och vetenskapliga processer (Mayer, Hegarty, Mayer & Campbell, 2005), 

mekaniska system (Hegarty & Cate, 2003) samt datorbaserade anvisningar inom ämnet 

biologi (Koroghlanian & Klein, 2000). Den största anledningen till varför sådana negativa 

resultat påvisats är det faktum att animationer i dessa situationer inte granskats med tillräcklig 

vetenskaplig grund. De designprinciper som tillämpats har inte varit tillräckligt pedagogiska 

vilket resulterat i att animationerna fått svårt att möta användarnas behov vid inlärning (Musa 

et al., 2013).  

 

I enlighet med nämnda teorier finns det utrymme till att förnya och uppmuntra till 

vidareutveckling av medietekniska läromedel som uppfyller pedagogiska och designbaserade 

krav. Med vår undersökning vill vi identifiera vilka tekniker som upplevts som effektiva inom 

animation vid inlärning. Genom att tolka de teorier som existerar kan vi styrka argumenten för 

vårt forskningsändamål och klargöra potentialen hos mediet animation. 
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1.2 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares och förstaårselevers attityder till animationer 

som pedagogiskt hjälpmedel inom ämnet matematik i gymnasieskolan. Undersökningens 

avsikt är även att redogöra för elementära tekniker som kan användas i skapandeprocessen av 

animationer som läromedel. 

 

Målet är att få en ökad förståelse för hur man gynnsamt kan skapa animationer som kan 

användas som läromedel i ämnen där medietekniska hjälpmedel inte traditionellt förekommer. 

Dessutom är målet att ge framtida forskning grund till att undersöka om elevers 

prestationsförmåga kan förhöjas av medietekniskt hjälpmedel. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

För att precisera syftet har följande tre frågeställningar fastställts: 

 Vilka attityder har förstaårselever inom gymnasieskolan till animationer som 

läromedel inom matematik? 

 Vilka attityder har ämneslärare till animationer som läromedel inom matematik? 

 Vilka tekniker bör användas inom skapandeprocessen för animationer som 

läromedel? 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Anledningen till att vi enbart valde elever inom första årskursen på gymnasiet var att 

undersökningen som utfördes av PISA gjordes på femtonåringar, som i Sverige går nionde 

årskursen på grundskolan. Dessa kunskaper och resultat är följaktligen vad elever i svenska 

skolsystemet tar med sig till gymnasieskolan. Animationens matematiska problemformulering 

omfattade även ämnet sannolikhet och statistik, något som inkluderas i kursplanerna i 

matematikkurserna 1a, 1b och 1c. Dessa tre kurser har olika svårighetsgrader inom matematik 

och ska examineras under första gymnasieåret (Skolverket, 2014b). 

 

Vi valde dessutom att inkludera ett könsbaserat svarsalternativ i enkätundersökningen till 

gymnasieeleverna. Detta för att kunna utmäta om det fanns en skillnad i attityderna gentemot 

animationer som läromedel. Ytterligare valde vi att utesluta jämförelser mellan 

gymnasieskolor eftersom de geografiskt och betygsmässigt var relativt likartade. Vi ville  
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undvika att lägga för stort fokus på jämförelse i prestation och istället identifiera attityder. 

Beslutet att självständigt skapa en animation som skulle presenteras för gymnasieeleverna 

prioriterades högt och bidrog därför till en del omställningar vad gäller sättet animationen 

skulle presenteras på. Till en början var önskemålet att individuellt visa eleverna animationen 

för att uppnå en högre reliabilitet avseende vårt observationsschema. Men på grund av 

tidsaspekten vad gäller skapandeprocessen av animationen valde vi att utesluta individuell 

presentation och istället gruppvis presentera animationen och genomföra observationerna. 

 

1.5 BEGREPPSDEFINITIONER 

1.5.1 ANIMATION 

Definieras som den process med sekvenser av bilder som tillsammans skapar en rörlig film. 

Skillnaden mellan animation och film är att animation skapar rörelse medan film återspeglar 

rörelse (Nationalencyklopedin, 2014a). I denna uppsats syftar ”animationen” till den 

animation på 5:48 minuter som vi skapat och använt som underlag till enkätundersökningen. 

 

1.5.2 ATTITYD 

Attityd definieras som ”inställning” och syftar i denna uppsats till elevernas uppfattning av 

animation som läromedel. Människans attityd klassificeras som kognitiva, affektiva och 

intentionella komponenter. Den kognitiva komponenten är vad en individ tror eller vet om 

någonting, den affektiva komponenten syftar till individens ställningstagande inför någonting 

och den intentionella komponenten avser individens fysiska handling (Nationalencyklopedin, 

2014b). 

  

Det är den affektiva komponenten som är värdefull att mäta i denna undersökning. Detta då 

det är denna komponent som representerar individens negativa eller positiva inställning till 

något, i detta fall användning av animation som läromedel. Detta mäter vi genom elevens 

deltagande i enkätundersökningen samt genom observationerna där vi iakttagit företeelserna 

förståelse, koncentration och engagemang. 

 

1.5.3 E-LEARNING 

Fenomenet syftar till webbaserad utbildning och kan omfatta alla multimediala verktyg såsom 

video, bild, grafik, ljud och text. Det som krävs är internetuppkoppling och en skärmbaserad  



9 

 

enhet som kan sammankopplas. E-learning har länge beskrivits som ett komplement eller 

fristående hjälpmedel i utbildning till följd av den stora åtkomsten (Nationalencyklopedin, 

2014c). 

 

1.5.4 MATEMATIK 

I denna uppsats syftar matematiken som eleverna läst till kurserna Matematik 1a, 1b och 1c 

som studeras under gymnasieskolans första årskurs (Skolverket, 2014b). När vi sedan 

diskuterat vidare om användningsområde för animationer som undervisningsverktyg har all 

form av matematik omfattats. 

 

1.5.5 MULTIMEDIA 

Multimedia definieras som de datorstyrda kommunikationerna som baserar sig på text, ljud, 

bild, animation samt grafik. Termen multimedia syftar framför allt på interaktionen mellan 

användaren och mediet där uttrycken medialt och multimedialt vanligtvis förekommer 

(Nationalencyklopedin, 2014d). 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 STUDIER OM ANIMATION, MATEMATIK OCH INLÄRNING  

2.1.1 SZABO & POOHKAY 

Szabo & Poohkay's (1995) artikel An Experimental Study of Animation, Mathematics 

Achievement, and Attitude toward Computer-Assisted Instruction. Detta är en experimentell 

studie som undersökt hur effektivt animationer påverkar prestationsförmågan. De har liksom 

oss undersökt läromedlet för ämnet matematik och studenternas attityd gentemot detta, 

däremot hos studenter på universitetsnivå. 

 

I studien ämnades studenterna med hjälp av passare skapa trianglar utefter angivna 

instruktioner som visades på en datorskärm. I syfte att kunna redogöra för animationers 

inverkan på inlärning demonstrerades dessa instruktioner i tre olika former: enbart via text, 

genom text kombinerat med stillbilder samt genom text kombinerat med animation. I artikeln 

presenteras ett antal teorier från befintliga studier, i vilket huvudsaklig fokus varit forskning 

om stillbilder och grafik snarare än animation. Detta motiveras av Szabo & Poohkay med 

följande förklaring:  
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“Animation does not have the rich research history that is associated with 

color and graphics. This may be due to the fact that, until recently, creation 

of animation required mainframe computers with complex software and high 

skill levels.” 

(Szabo & Poohkay, 1995, s. 3) 

 

Resultatet av undersökningen påvisade att den grupp studenter som fått instruktionerna genom 

text i kombination med animation visade på ett utmärkande bättre resultat. Forskarna kunde 

även fastslå att studenterna som deltog hade en mer positiv attityd gentemot animation som 

läromedel när det kommer till beskrivningar av uppgifter. En mer detaljerad redovisning av 

vilka attityder som påträffats i studien existerar dock inte i artikeln. Detta komplement är 

viktigt för att klargöra elevers inställning till animation som läromedel. 

 

Vad som utelämnas i deras undersökning är en ingående redogörelse för vilka tekniker och 

tillvägagångssätt som använts i skapandeprocessen av animationen. Ytterligare en 

infallsvinkel är det faktum att denna studie utfördes för närmare 20 år sedan, och därför 

saknar en mängd aspekter som idag anses självklara vad gäller skapandet av animationer. 

Med utgångspunkt i medietekniken är det därför viktigt att identifiera tekniker som nu anses 

aktuella för sådana typer av produktioner och användning. 

 

2.1.2 ROHENDI 

Rohendi’s (2012) artikel Developing E-Learning Based on Animation Content for Improving 

Mathematical Connection Abilities in High School Students. Detta är en undersökning 

angående hur animationer, inom ramen för e-lärande, kan bidra till en ökad förmåga att förstå 

matematiska relationer hos studenter på gymnasienivå. Animationerna som skapades till 

denna studie producerades i programmet Flash, vilket är en mjukvara ämnad för skapande av 

vektorgrafik samt dynamiskt innehåll för användning på webben (Patmore, 2003). 

  

Samtliga studenter som deltog i undersökningen delades slumpartat in i två olika grupper, där 

den ena gruppen fick interagera med animationen och den andra gruppen fick medverka i en 

traditionell lärarledd undervisning. Studenterna fick genomföra ett prov både före och efter 

interaktionen med animationen i syfte att kunna mäta den matematiska inlärningen. Resultatet 

visade att de studenter som interagerat med animationerna fick signifikant högre poäng på 

testet än de studenter som istället deltog i klassrumsundervisningen. I enlighet med Szabo & 
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Poohkay's (1995) studie visade resultatet på att användandet av animation kan vara 

fördelaktigt. Detta när det kommer till att förmedla matematisk kunskap till individer i 

utbildningssyfte. 

 

Syftet med denna studie fokuserar främst på elevernas prestation och utesluter att undersöka 

attityder. Designprocessen vad gäller skapandet av animationen har hållits väldigt kortfattad. 

Ytterligare en aspekt är att studien av Rohendi (2012) huvudsakligen omfattats av e-lärande 

och dess principer snarare än fokusering på animationen. Utifrån ett medietekniskt perspektiv 

är det av den orsaken intressant att bilda sig en mer djupgående uppfattning av attityder och 

teoretisk beskrivning av skapandeprocessen. Då Rohendi (2012) valt att skapa animationen i 

en annan mjukvara än oss kommer även detta att inkluderas i analysen av skapandeprocessen. 

 

2.1.3 MAYER, HEGARTY, MAYER & CAMPBELL 

Mayer et al. (2005) artikel When Static Media Promote Active Learning: Annotated 

Illustrations Versus Narrated Animations in Multimedia Instruction. Denna studie har jämfört 

stillbilder i pappersform kombinerat med text och animationer i kombination med inspelad 

berättarröst. Detta i syfte att ta reda på vilken av dessa som i störst mån bidrog till ökad 

inlärning. I sitt sammanhang har animationer varken visat sig kunna bidra till ökad inlärning 

eller förståelse. 

 

I studien utfördes fyra olika experiment i vilket deltagarna, beståendes av 

universitetsstudenter, antingen fick interagera med instruktioner baserat på stillbilder eller 

datoranimationer. Dessa fyra experiment innefattade varsitt instruktionsunderlag: en toaletts 

spolningssystem, bromsarna inuti ett motordrivet fordon, uppkomsten av vågor på vatten samt 

på vilket vis åsknedslag uppstår. Valet av dessa ämnen tedde sig enligt forskarna som 

lämpliga då de förekommit i stor utsträckning i tidigare forskning. Samtliga studenter fick 

besvara ett frågeformulär både innan och efter genomfört test. I de efterföljande 

frågeformulären ämnades studenterna att på ett kronologiskt vis redogöra för de processer 

som de fått demonstrerat, samt även svara på enskilda frågor. 

 

Forskarna upptäckte att de studenter som erhållit instruktionerna via stillbilder fick fler antal 

rätt på testerna än de som fått se instruktioner via animationen. Vad som bör tilläggas är att  
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detta endast påvisats i hälften av de jämförelser som forskarna utrett. Den andra hälften av 

analyserad data visar på att inga betydelsefulla skiljaktigheter kunnat identifieras mellan de 

två olika kombinationerna.  

 

Precis som i vår studie har animationerna i denna undersökning utformats för att förklara en 

logisk procedur. Däremot har inriktningen som valts fokuserat på maskintekniska samt 

naturvetenskapliga företeelser, snarare än på matematik. Med detta tydliggör dock Mayer et. 

al (2005) att studien som genomförts inte motsätter sig användandet av animationer som 

läromedel:  

 

“This study should not be interpreted to mean that animations are 

ineffective in all situations. Although animations did not improve 

test performance in this set of experiments, there may be situations 

in which animations improve understanding.” 

(Mayer et al., 2005, s. 264) 

 

2.1.4 SAMMANFATTNING 

Utifrån ovan presenterade studier kan ett antal relevanta paralleller dras till den studie vi 

genomfört, vilket skapar god relevans för forskningsarbetet. De attityder som påvisats av 

Szabo & Poohkay (1995) föreföll väldigt grundliga men som en bra utgångspunkt för djupare 

förståelse kring ämnet. Då denna studie utfördes två decennier tidigare än vår forskning anser 

vi det vara högst aktuellt att titta på de nuvarande processerna för skapande av animationer 

som läromedel.  

  

Det resultat som Rohendi (2012) kommit fram till bevisar att animation som läromedel har 

potentialen att kunna bidra till bättre inlärning och högre prestation av elever än den 

traditionella undervisningen. Detta styrker syftet med vår studie och ger oss ett gott skäl till 

att undersöka elevers och lärares attityd till att implementera detta läromedel i 

matematikundervisningen. 

 

Studien från Mayer et al. (2005) ställer sig emot de övrigt positiva resultaten angående 

sambandet mellan animation och inlärning. Inom deras undersökningsområde, som omfattade 

inlärning vid beskrivelser av processer eller fenomen, fann de ingen skillnad mellan stillbilder 

och animationer. De argumenterar dock inte emot animation som läromedel i undervisning  
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utan konkluderar enbart att deras resultat inte visade sig positivt i detta sammanhang. De 

inbjuder vidare forskning att undersöka andra ämnen med andra infallsvinklar för att bidra till 

utvecklade läromedel. 

 

2.2 TEORIER OM SKAPANDE AV ANIMATIONER 

2.2.1 HTML5 

Mycket av det som visas på webben idag är enligt Grover (2012) byggt på HTML5, vilket 

definieras som standardspråket för webbutveckling. Ett animationsprogram som enligt Grover 

bygger på detta språk är Adobe Edge Animate. Detta involveras av programmeringsspråken 

JavaScript, jQuery samt CSS, som möjliggör en dynamisk manipulering av former. Detta 

innebär hur objekt förflyttas samt hur färgsättningar och mått ska skifta. Bouras, Papazois & 

Stasinos (2014) menar att webbmaterial som byggs på HTML5 fungerar effektivt i alla 

webbmiljöer, till stor del oberoende av vilken enhet som utnyttjas av användaren för att visa 

innehållet. De konstaterar att HTML5 likaså kan gagna upplevelsen för individen. Detta 

genom att denne i samspel med materialet inte tvingas ladda ned externa tillägg, utan istället 

kan interagera med det omedelbart. 

 

2.2.2 FLASH   

Ett program som generellt anses omtyckt och i stor utsträckning används för att skapa 

animation för användning i webbmiljö är Flash (Ivers & Barron, 2006). Animationer som 

utvecklats i Flash blir emellertid ofta helt dysfunktionella när de visas i dagens smarta 

telefoner. Detta eftersom många av dessa telefoners system inte har stöd för de typer av 

insticksprogram som Flash förlitar sig på (Labrecque, 2012). I en studie av Garaizar, Vadillo 

& López-de-Ipiña (2014) konstateras det att animation som byggts på tekniker inom HTML5 

uppvisat en prestationsförmåga nästintill jämngod med tidigare applikationer för skapande av 

dynamiskt webbmaterial. Till följd av detta menar de att framtiden ser ljus ut för dessa 

teknologier för skapande av webbmaterial som begär precision och kvalitet. Detta också av 

det faktum att HTML5 allt oftare definieras som normen för webbskapande. 

 

2.2.3 ENKELHET 

En princip som visat sig fungera när det kommer till inlärning är att tillämpa en enkelhet på de 

grafiska element som ska förekomma i mediet. Detta enligt Clark & Lyons (2010) som  
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fastslår att en tankemässigt minskad påfrestning uppstår hos individen när de grafiska 

elementen är enkelt utformade. Genom att applicera en simpel design menar de att även ett 

annat scenario kan undvikas. Det som kan undvikas är att sätta individens 

observationsförmåga ur spel, vilket ett användande av åtskilliga detaljer emellertid riskerar att 

göra.  

 

Enligt en studie som Niedomysl, Elldér, Larsson, Thelin & Jansund (2013) genomfört har det 

konstaterats att undervisningsmaterial i tvådimensionellt format visat sig vara fördelaktigt, i 

jämförelse med tredimensionella motsvarigheter. Grafiska representationer av enklare 

karaktär, såsom tvådimensionellt material, uppfattas enligt Clark & Mayer (2011) även vara 

lämpliga att använda i syfte att lära ut ämnen där händelseförlopp eller metoder tas upp. 

 

2.2.4 FÄRG 

Vad gäller färgsättning inom ramen för multimedia och e-lärande menar Clark & Lyons 

(2010) att enfärgade kulörer och ett restriktivt användande av övertoning är två lämpliga 

principer att följa. De konstaterar också att man bör minimera användandet av skuggning för 

att kunna frånskilja mer ingående element från övriga element. Vad gäller skapandet av 

multimedialt material för lärandesyfte anser Ivers & Barren (2006) enligt sina riktlinjer att 

kontrasten mellan vald bakgrund och den text som placeras över bör vara stark.      

 

2.2.5 HIGHLIGHTING 

En annan teknik som förekommer i multimediala sammanhang avser så kallad highlighting. 

Enligt Paik (2010) innefattas detta av olika metoder, vars syfte är att dirigera användarens 

uppmärksamhet till en specifik del eller ett element i en komposition. Sådana metoder har 

enligt Mayer (2009) konstaterats vara effektiva när det kommer till att lära ut kunskap i 

samspel med multimedia, samt har även visat sig vara särskilt fördelaktigt för individer med 

lässvårigheter. Paik (2010) fastställer att denna teknik kan utnyttjas inom animationer genom 

att sätta ett objekt i rörelse samtidigt som objekt runt om förblir still. Vidare fastslår han att 

detta tillvägagångssätt resulterar i att användarens uppmärksamhet riktas till objekt som rör på 

sig när de förekommer i kontrast till andra objekt som är stillastående. Mayer (2009) menar 

att highlighting som teknik även med fördel kan appliceras på berättarröster genom att 

specifika ord som anses viktiga betonas. Detta genom att dessa ord uttalas i ett saktare tempo 

eller med en starkare ljudvolym. 
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2.2.6 THE MODALITY EFFECT 

I sin litteratur konstaterar Mayer (2009) att individer tenderar att ta till sig kunskap i olika 

mån beroende på vilket format de uppskattar mest. Vidare förklarar han att somliga 

exempelvis tycker att de lär sig mer av texter medan andra hellre fokuserar på berättarröster i 

läromedel. Han fastslår att det är fördelaktigt att involvera flera mediala komponenter i syfte 

att attrahera individens olika sätt att vilja ta in kunskap. I en studie som Kalyuga, Chandler & 

Sweller (1999) genomfört kunde det påvisas att en kombination av medier som tillsammans 

aktiverar flera sinnen främjade inlärningen. Det vill säga både synen respektive hörseln, som 

gav upphov till att deltagarnas arbetsminne förbättrades. Denna företeelse benämns enligt 

Low & Sweller (2005) ofta som "The Modality Effect", och har även visat sig kunna bidra till 

en ökad koncentrationsförmåga i förmedlingen av information (Chen & Fu, 2003). 

 

Likväl finns det studier som motsäger användandet av flera medier samtidigt. I en studie 

genomförd av Yue, Bjork & Bjork (2013) visade det sig att text i kombination med 

berättarröst och animation resulterade i försämrad inlärningsförmåga, i jämförelse med när 

berättarröst presenterades tillsammans med animation utan text. I en annan studie som 

genomförts av Mayer & Johnson (2008) kunde det dock bevisas att ett fåtal ord, med syftet att 

handleda användaren, inte bidragit till reducerad inlärning vid placering intill animationer. 

Den text som förekom i denna studie implementerades i syfte att betona den muntliga 

anvisningen. Detta visade sig vara fördelaktigt i jämförelse med när texten inte förekom som 

komplement.   

 

2.2.7 THE CONTIGUITY PRINCIPLE 

Clark & Mayer (2011) tar i sin litteratur upp en princip vid namn "The Contiguity Principle". 

De påvisar att denna metod bidrar till att användaren slipper anstränga sig i sökandet efter 

vilka textpartier som tillhör respektive grafiska element. Då texten enligt principen placeras 

nära sitt respektive grafiska innehåll resulterar det i att en ökad förståelse för kunskapen som 

visas uppnås. Text som placerats nära sitt grafiska innehåll har även visat sig kunna bidra till 

en ökad förståelse för problem av matematisk karaktär inom e-lärande. Detta i en studie 

genomförd av Harter & Ku (2008), i vilket principen då satts i jämförelse med text som 

placerats en bit bort från sitt grafiska innehåll. 
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2.2.8 PERSONLIG INRIKTNING  

I en undersökning som Kartal (2010) utfört kunde det påvisas att en ökad inlärning uppstod 

när det språk som användes i instruktionerna förmedlades på ett mer personligt vis. Detta i 

jämförelse när det istället förmedlades på ett opersonligt vis. Mayer (2009) klarlägger att ett 

sätt att uppnå denna gynnsamma effekt även är att tilltala användaren på ett personligt vis, 

exempelvis genom att använda ord som "du" istället för mer formella tilltalsord. I en studie 

genomförd av Akinsola & Awofala (2009) verifierades det att en personlig inriktning på 

matematiska instruktioner, jämfört med en formell inriktning, visat sig signifikant mer 

effektivt för inlärandet. Att tillämpa en personlig inriktning genom att inkludera röster som 

spelats in av människor kunde i studien av Atkinson, Mayer & Merrill (2004) bekräfta ett ökat 

inlärande, i jämförelsen med när syntetiska röster förekommit. 

 

3. METOD 

3.1 VAL AV METOD 

För att belysa vårt forskningsområde har vi valt att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod 

för vår datainsamling. Detta för att bidra till ett allsidigt och nyanserat resultat av större 

vetenskaplig tyngd. Fyra moment ingick i vår undersökning som omfattades av 

enkätundersökning, strukturerad observation, semistrukturerad intervju och litteraturinsamling 

(Ejvegård, 2009).  

 

Enkätundersökningen i kombination med den strukturerade observationen ämnade skapa 

djupare kunskap om gymnasieelevers attityd gentemot animation som läromedel. Den 

semistrukturerade intervjun avsåg undersöka en ämneslärares åsikt som ett komplement till 

elevernas inställning. För att kunna skapa en animation med vetenskaplig grund valde vi att 

inkludera en förberedande litteraturinsamling som underlag.  

 

3.2 URVAL 

3.2.1 ENKÄTUNDERSÖKNING 

Urvalet skedde enligt den kunskapsnivå som applicerats på den problemlösning som 

illustrerades i animationen. Kriteriet för att kunna medverka i enkätundersökning var att 

respondenterna skulle gå matematikkurserna 1a, 1b eller 1c på gymnasiet, då dessa inkluderar 
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problemområdet sannolikhet och statistik (Skolverket, 2014b). Urval skedde baserat på att de 

enkätundersökningar som vänder sig till lämpligast grupp för sitt ändamål tenderar att 

generera ett mer lyckat resultat (MacDonald & Headlam, 2008). De gymnasielärare som 

kontaktats samt bekräftat att ställa upp i studien stod för godkännandet av elevernas 

medverkan. 

 

I sammanhanget ansågs det vara lämpligt att formulera enkäten relativt kort och slutresultatet 

blev sex frågor (se bilaga 1). Detta för att undvika enkättrötthet hos respondenterna vilket kan 

uppstå i längre enkäter och då resultera i försämrad svarsfrekvens (Porter, Whitcomb & 

Weitzer, 2004). Den inledande frågan var en kunskapsfråga och inkluderades för att kunna 

koppla resultaten till förståelse för animationen. För att enklast kunna mäta elevernas attityder 

till animation som medietekniskt läromedel innefattades två frågor, där en så kallad likertskala 

applicerats. På detta vis ämnades respondenterna svara på i vilken grad de instämde med 

påståendena (Bell, 2006). Skalan som integrerades kodades från siffran 1, om eleven inte 

instämde alls, till siffran 5, om eleven instämde helt, med respektive angivet påstående. 

 

Som en kontrast till de skalbaserade frågorna formulerades även en öppen fråga, i vilket 

respondenterna ämnades motivera sin uppfattning om animation som läromedel. En eventuell 

risk med sådana typer av öppna frågor är att respondenterna undviker att svara då högre 

anspråk på dennes engagemang och tid begärs (Dahmström, 2011). Då vår enkät var kort och 

endast innefattade en öppen fråga menar vi dock att detta inte upplevdes som särskilt troligt 

att inträffa. 

 

3.2.2 STRUKTURERAD OBSERVATION  

Parallellt med att eleverna utförde enkätundersökningen så genomförde vi observationen. Vi 

valde att göra en strukturerad observation som är informationsunderökning av deduktiv art. I 

detta fall innebär det att vi som observatörer redan har kännedom om vad som ska observeras. 

Informationen sammanställs oftast i ett så kallat observationsschema och har förutbestämda 

och precisa definitioner av de studerande egenskaperna. I vårt observationsschema har vi även 

valt att inkludera intensitet gällande elevernas uttryck för egenskaperna med sorteringen låg, 

medel eller hög (se bilaga 2). Vi valde att endast inkludera en tregradig skala för att 

simplifiera observationen i det syfte att få så tillförlitliga resultat som möjligt utifrån den 

begränsade tiden vi hade att observera (Bell, 2006). I syfte att garantera elevernas anonymitet 
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valde vi att varken ta bilder eller filma under observationen. Detta beslut togs även med 

avsikten att minimera eventuella risker i form av avböjda deltaganden samt inblandning av 

elevernas målsman.  

 

Det som ligger till grund för egenskaperna som granskats och dokumenterats i 

observationsschemat är rapporten från Skolverket (2003): Lusten att lära – Med fokus på 

Matematik. I denna rapport förklaras flera stora särdrag som bidrar till elevers bristande 

deltagande i grundämnet matematik. Det som problematiseras är det bristande intresset från 

eleven när denne inte förstår uträkningen eller nyttan utav kunskapen. Vad som även kunnat 

identifieras är elevens otillräckliga koncentrationsförmåga med hänvisning till den stökiga 

miljön som uppstår i stora undervisningsgrupper. Förståelsen är även en bidragande faktor för 

koncentrationen med motiveringen att om man inte förstår så tappar man koncentrationen. 

Den sista egenskapen är elevens bristfälliga engagemang och intresse för ämnet. 

Motiveringen till detta är att matematikundervisningen i många fall visat sig vara väldigt 

mekaniska och enformiga (Skolverket, 2003). 

 

Utifrån detta material har vi därför särskilt tre egenskaper som vi valt att undersöka genom 

vår strukturerade observation i form av förståelse, koncentration och engagemang. Dessa 

avläsningar är inte vetenskapligt grundade på det sättet att det finns forskning angående vad 

tecknen på vad exempelvis förståelse är i undervisning. Tecknen är därför enbart grundade på 

allmänt kända fakta angående dessa egenskaper. Dessa definitioner fastställdes: 

 

Förståelse: Normalt ansiktsuttryck (eller definitionen för engagemang). Avsaknad av 

förvirrade miner och verbala frågor. 

Koncentration: Fokusering på skärm och blankett. Avsaknad av all form utav prat. 

Engagemang: Leende eller skratt vid animationsvisningen. Aktivt deltagande genom 

skrivande på öppna frågan på blanketten. 

 

3.2.3 SEMISTRUKTURERAD INTERVJU  

Som en del av forskningsarbetet genomfördes en intervju med en gymnasielärare vars 

undervisningsområde var ämnet matematik. Syftet med intervjun var att komplettera den 

enkätundersökning som genomförts, samt att undersöka attityder till multimediala 

animationer som läromedel utifrån lärarens perspektiv. Intervjumetoden som tillämpades var 
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en semistrukturerad intervju. Fördelen med denna metod är att den ger individen som 

intervjuas större utrymme till att utveckla sina tankar och besvara frågorna på ett friare 

vis (Bell, 2006). Vi ämnade därför anta en medveten öppenhet för den information som 

intervjupersonen gav oss (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

 

I konstruktionen av intervjun formulerades sex olika frågor (se bilaga 3). Till samtliga frågor 

valdes en direkt orientering. Detta eftersom samtliga frågor på ett eller annat vis var 

konstruerade i syfte att ta reda på en åsikt för ett specificerat område (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). Ändamålet i denna undersökning innefattade området animationen, med 

fokus på dess potential som läromedel. Språkbruket som användes i formuleringen av 

frågorna låg på en jämn nivå med intervjupersonens språkbruk. Detta för att undvika negativa 

känslor hos intervjupersonen som kan ske om denne upplever kommunikationen för enkel 

eller för invecklad (Patton & Cochran, 2002). I syfte att få med samtlig information, samt 

reaktioner som intervjupersonen yttrade, spelades hela intervjun in via en mobiltelefon. 

Inspelningen användes därefter för att kunna anteckna samt analysera de svar som erhölls och 

raderades sedan som överrenskommet. 

 

3.2.4 LITTERATURINSAMLING  

För att lägga en god kunskapsgrund till skapandeprocessen av animationen granskade vi en 

stor mängd litteratur. Samtliga källor erhölls på hemsidan för biblioteket på Södertörns 

Högskola genom databasen SöderScholar samt på Googles egna databas Google Scholar. De 

sökord som vi använde oss av i vår litteraturinsamling var: animation, multimedia, learning, 

attitude, mathematics, education, pedagogy och HTML5. Vi valde att enbart använda 

engelska sökord för att bredda utbudet av vetenskapliga källor. 

 

En specifik källa som förekommer frekvent i källhänvisningen för skapandet av animationen 

är E-learning and the Science of Instructions författad av Richard E. Mayer och Ruth Colvin 

Clark (2011). Mayer är professor i pedagogisk psykologi och har inriktat sin karriär på 

problemlösning av design för multimediala verktyg. Han är en mycket erkänd forskare som 

medverkat i över 500 vetenskapliga publikationer. På grund av detta förekommer han på ett 

flera av de källor som vi refererat till och använt som underlag till skapandet av animationer. 
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3.3 DATAINSAMLING  

I syfte att få tag i gymnasieklasser som var relevanta för vår studie genomfördes ett 

omfattande sökningsarbete på webben. Hemsidor till ett antal gymnasieskolor påträffades och 

vidare sökning efter matematiklärare påbörjades. Ett tjugotal matematiklärare kontaktades via 

e-post där en kort presentation av forskningsarbetet formulerades som inkluderade en 

förfrågan om deltagande i undersökningen. De lärare som visat intresse genom sin 

återkoppling kontaktades därefter med information om undersökningen samt planering kring 

besökstillfället. 

 

Vi valde att besöka fyra klasser i fyra olika gymnasieskolor i Stockholms innerstad under 

december 2014. Varje besök tog i genomsnitt 20 minuter med uppställning av datorn, 

presentation, uppspelningen av animationen samt enkätundersökning av eleverna. Under 

denna tidsperiod genomförde vi även observationerna och kom överens om vilken halva av 

gruppen som vi skulle observera för att effektivisera arbetet. I undersökningen deltog totalt 88 

studenter som gick gymnasieskolans första årskurs. Dessa respondenter representerades av 37 

män respektive 51 kvinnor. Då observationen pågick när eleverna genomförde 

enkätundersökningen utgjordes respondenterna av samma målgrupp med totalt 88 deltagare. 

 

Personen som vi intervjuade för att stödja vår enkätundersökning var en högskoleutbildad 

gymnasielärare inom ämnet matematik. Läraren som intervjuades medverkade vid ett av de 

gymnasiebesök som genomfördes och var ansvarig lärare för en klass som deltog i 

enkätundersökningen. Precis som samtliga elever så fick denna lärare se animationen som 

skapats innan han utvärderade mediet. Därefter ställdes sex öppna frågor angående 

potentialen hos animation som läromedel inom matematik. Intervjun tog ungefär 15 minuter 

och skedde genom den internetbaserade kommunikationssajten Skype. 

 

Databassökningen som lade grunden till vår litteraturinsamling resulterade i ett tjugotal källor, 

beståendes av litteratur och vetenskapliga publikationer som inkluderats som underlag. Detta 

för att belysa relevant teori inom området, samt visa på en varierad kunskapsbas lämplig för 

skapande av animationer som läromedel. En majoritet av dessa redogör för forskning inom 

ämnesområdena animation och e-learning. 
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3.4 BORTFALL  

Samtliga enkäter som delades ut till eleverna i undersökningen besvarades på ett korrekt vis. 

Till följd av detta kunde inget bortfall noteras alls inom ramen för enkätundersökningen. Vad 

gäller de lärare samt skolor som kontaktades via e-post kan det konstateras att ett visst bortfall 

kunnat registreras. Av de tjugotal lärare som kontaktades svarade fem stycken att de inte hade 

tid eller möjlighet att medverka i undersökningen. Antalet lärare som svarade att de var 

intresserade av att medverka med sina klasser var tio stycken. Resterande lärare svarade inte 

alls på e-postmeddelandet, vilket nödvändigtvis inte behövt tyda på att de var ointresserade. 

En faktor som kan ha påverkat svarsfrekvensen var de pågående förberedelserna inför de 

nationella proven i matematik som ägde rum i december. Detta fick vi vetskap om genom ett 

antal e-postsvar från lärare som valt att avböja sitt deltagande på grund av denna anledning. 

Sammantaget kunde det konstateras att en del av de lärare som varit intresserade av att ställa 

upp i undersökningen inte haft tid att specifikt göra det inom ramen för vår forskningsperiod. 

Vad gäller intervjun som genomförts har ett lågt bortfall kunnat noteras. Detta eftersom 

intervjupersonen i fråga var den enda som tillfrågades.  

 

3.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 

När det kommer till de kvantitativa metoderna som använts har det varit viktigt att se till att 

de mätningar som utförts hanterats på ett korrekt vis. I syfte att uppnå god tillförlitlighet har 

resultatet från enkätsvaren därför kontrollerats ett flertal gånger för att kunna försäkra att 

korrekta beräkningar gjorts (Thurén, 2007). Vad gäller observationen har vi sett till att utgå 

från samma observationsschema samt haft konsekventa riktlinjer under registreringen (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). Detta i syfte att åstadkomma god tillförlitlighet och undvika 

skevheter. Vad gäller den kvalitativa metoden, de vill säga intervjun som genomförts, kan inte 

reliabiliteten säkerställas just eftersom endast en intervju genomförts. Hade däremot fler 

intervjuer utförts skulle denna faktor kunna redogöras för ytterligare. 

 

För att styrka validiteten av enkätundersökningen har en handledare granskat de frågor som 

formulerats med möjligheten att kommentera eventuella brister vad gäller utformning samt 

tillämplighet (Bell, 2006). Detta innan själva enkäten i fråga har skrivits ut och hamnat i 

händerna på respondenterna. Vad gäller metoden för enkätundersökningen och observationen 

som använts har urvalet av de personer som deltagit varit relevant för frågeställningarna och 

inte heller varit för litet sett till antal (Cohen, Manion & Morrison, 2007). I syfte att 
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säkerställa en hög validitet har även ett noggrant tillvägagångssätt applicerats vad gäller 

kodandet av de insamlade uppgifter som varit kvalitativa (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Detta exempelvis genom att intervjun både spelats in samt transkriberats och att svaren från 

enkätens öppna fråga kodats genom ett grundligt utformat kategorisystem. 

 

3.6 METODKRITIK 

När det kommer till utformningen av enkätundersökningen finns det ett antal saker som kunde 

ha gjorts annorlunda. Kryssrutorna för svaren i enkäten kunde ha placerats på den högra sidan 

av frågorna, snarare än till vänster, såsom gjort i denna undersökning. Detta eftersom 

gynnsammare förutsättningar då skapas för de personer som ämnas besvara enkäten, samt att 

klassificering av resultatet kunnat underlättas i efterarbetet (Bell, 2006). 

 

Enkätens inledande fråga som respondenterna ämnades besvara baserades på kunskap från 

den animation som skapats. En generell risk med sådana typer av kunskapsfrågor är att 

respondenterna inte är medvetna om ämnesområdet, att de då kan uppleva problem att svara 

på dessa. Detta kan leda till att respondenterna skippar att besvara frågan eller i värsta fall 

avböja sitt deltagande i enkätundersökningen helt och hållet (Bell, 2006). När det inte går att 

säkerställa att respondenterna innehar tillräcklig kunskap för att kunna besvara frågan är det 

fördelaktigt att inkludera svarsalternativ såsom ‘vet ej’ eller ‘är osäker’ i enkätundersökningen 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007). Men gymnasieeleverna gavs möjlighet att få den 

kunskap som krävdes för att besvara enkätfrågan genom att aktivt titta på animationen och 

tillhörande instruktioner som visades för dem. Det kan därför konstateras att relevant kunskap 

erbjöds men att avsaknaden av svarsalternativ såsom ‘vet ej’ möjligtvis kan anses som 

negativt. 

 

Ytterligare en aspekt som kan diskuteras är huruvida fråga 2 och 3 (se bilaga 1) kan anses 

som helt icke neutrala då positivt laddade typer av ord delvis använts. Sådana formuleringar 

definieras som ledande frågor, och kan i vissa fall resultera i att respondenterna leds att svara 

på ett specifikt vis (Bell, 2006). Förvisso så kunde ett användande av helt neutrala 

formuleringar istället riskera att leda till missförstånd och svårigheter att begripa frågorna. 

Samtidigt användes en helt neutral skala vilket möjliggjorde för respektive respondent att 

svara utefter dennes tycke. 
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När det kommer till valet av en strukturerad observation kan en del aspekter diskuteras. Det 

faktum att vi själva valt exakt vad det är som ska observeras kan till viss del inte betraktas 

som tillräckligt objektivt. Bell (2006) menar att man med fördel snarare bör låta det som ska 

observeras framträda steg för steg. Ytterligare en aspekt som kan ifrågasättas är det faktum att 

vi varit två personer som registrerat elevernas beteenden under observationen. Trots att två 

olika individer observerar samma fenomen på samma plats tenderar de att iaktta utifrån skilda 

perspektiv. Detta kan medföra att resultatet i viss mån kan innefatta bristfällig 

validitet (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Då vi använt ett gemensamt 

observationsschema för registrering av beteenden har sådana avvikelser dock delvis kunnat 

elimineras (Bell, 2006). 

 

Angående den totala tid det tog att genomföra intervjun, det vill säga omkring 15 minuter, kan 

det diskuteras varför inte mer tid kunde ha avsatts. De kortare svar som registrerats kunde 

exempelvis ha utvecklats ytterligare genom att intervjupersonen i fråga ombetts att fördjupa 

sina tankar och uttrycka sig mer omsorgsfullt (Bhattacherjee, 2012). Ytterligare en aspekt som 

kan ifrågasättas är det faktum att endast en intervju genomfördes. Hade fler intervjuer 

genomförts hade möjligheten att kunna jämföra svaren mellan intervjupersonerna funnits 

vilket därmed kunnat visa på intressanta likheter och skillnader. Vad som också bör tilläggas 

är att intervjuer som metod inte tenderar att vara särskilt objektiva och kan medföra att en typ 

av skevhet i resultatet (Bell, 2006). Trots detta bör det klargöras att den intervjumetod som 

applicerats i vår studie tillät intervjupersonen att uttrycka sig på ett friare vis i besvarandet av 

frågorna. 

 

Vad gäller insamlandet av litteratur samt vetenskapliga artiklar inför skapandeprocessen av 

animationen bör en del aspekter påpekas. De vetenskapliga publikationer som hittats och som 

enligt vårt sökningsarbete endast visat sig kunna gå att få åtkomst till genom betalning har 

exempelvis helt exkluderats. Det som kan konstateras då är att viss form av kunskap förlorats 

som säkerligen kunnat vara till vår fördel. Vad som dock inte går att utesluta är det faktum att 

dessa publikationer eventuellt funnits på andra institutioner där vi inte letat. Som ett 

komplement till vårt självständiga sökande skulle även personer som erkänts som experter 

inom området kunna ha kontaktats. På så vis hade vi eventuellt kunnat få tips om ytterligare 

relevant litteratur samt förslag på riktlinjer att följa när det kommit till insamlandet av 

litteratur. 
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4. RESULTAT 

4.1 ENKÄTUNDERSÖKNING 

I den enkätundersökning som genomförts ingick totalt 88 elever från fyra olika 

gymnasieskolor i Stockholm. Dessa omfattades av 26 elever från Östra Reals gymnasium, 16 

elever från Grillska gymnasiet, 20 elever från Globala gymnasiet samt 26 elever från 

Thorildsplans gymnasium. Antalet kvinnliga respondenter var något fler än de manliga 

respondenterna, 51 kvinnor respektive 37 män. En majoritet på 74 % av respondenterna angav 

att de var 16 år gamla vid undersökningstillfället. I redovisningen av resultatet kommer 

respondenterna som deltagit benämnas som elever. Procentsatserna som redovisas är 

avundande till närmsta heltal i den mån det varit möjligt. I ett antal fall har procentsatserna 

vid behov avrundats till halva procenttal. 

 

På enkätundersökningens inledande (1) kunskapsfråga svarade 81 % av de tillfrågade eleverna 

rätt svar, det vill säga "4950 handskakningar" (se figur 1). Bland de resterande 

svarsalternativen, som samtliga var felaktiga, var "5000 handskakningar" det mest 

förekommande. Av de tillfrågade eleverna angav cirka 13,5 % detta alternativ som sitt svar på 

frågan. Denna fråga var direkt knuten till den kunskap som eleverna fått demonstrerat för sig i 

animationen som visades innan enkätundersökningen delades ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Resultatet från enkätens första fråga, kunskapsfrågan. 
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I enkätundersökningens andra (2) fråga ämnades eleverna ta ställning till huruvida de ansåg 

att animationer skulle kunna fungera som ett bra komplement till den befintliga 

matematikundervisningen. Resultatet från denna fråga visade att en majoritet av de tillfrågade 

eleverna var positivt inställda till detta förslag. Detta illustrerades genom att 41 % av eleverna 

ansåg sig instämma helt med påståendet och 44,5 % ansåg sig instämma till viss del (se figur 

2). En viss skillnad mellan könen kunde noteras utifrån resultatet i vilket männen var mer 

positiva till mediet. 49 % av männen instämde helt med påståendet medan samma 

procentandel hos kvinnorna var 35 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Resultatet från enkätens andra fråga. 

 

I den tredje (3) frågan tog eleverna ställning till huruvida de ansåg att deras intresse samt 

engagemang för matematik skulle kunna ökas med hjälp av animationer. Resultatet visade på 

en positiv attityd där totalt 35 % av eleverna svarade att de instämde helt och 34 % att de 

delvis instämde med påståendet (se figur 3). Resultatet visade även på att över en femtedel av 

eleverna, mer exakt 22 %, var neutrala i sitt ställningstagande genom att kryssa i 

svarsalternativet "varken eller" till påståendet. En signifikant skillnad mellan hur respektive 

kön instämde med påståendet kunde konstateras där kvinnorna visade sig ha en mer positiv 

attityd än männen. 39 % av de kvinnliga eleverna instämde helt i att animationer skulle kunna 

öka deras intresse samt engagemang för ämnet matematik, medans samma siffra  

för de manliga eleverna var 29,5 %. Utifrån resultatet kunde det även konstateras att nära en 

tredjedel, mer exakt 27 % av männen, antog ett neutralt ställningstagande till påståendet, 

medan motsvarande siffra för kvinnorna var 18 %. 
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Figur 3: Resultatet från enkätens tredje fråga. 

 

På enkätens öppna fråga skulle eleverna med egna ord motivera hur de upplevde att 

animationer skulle kunna bidra till inlärande. Enligt de resultat som samlats in 

sammanställdes vanligt förekommande ord och synonymer parades ihop till ett antal 

kategorier. Eleverna kunde tilldelas flera kategorier beroende på vilket svar de angivit.  

En kategori för återkoppling har även formulerats vilket innefattade de svar som på ett eller 

annat vis ansetts bidra med konstruktiv kritik eller förbättringsförslag. Baserat på resultatet 

kunde det konstateras att den vanligast förekommande kategorin var den i vilket eleverna 

uttryckt att animation skulle kunna bidra till ökad förståelse. Svar som hamnade under denna 

kategori förekom hos cirka 40 % av de tillfrågade eleverna. Den andra mest frekvent 

förekommande kategorin involverade svar som kunde relateras till orden visualisering och 

bilder. Av samtliga elever ansåg 25 % att animationer skulle kunna underlätta inlärning, 

genom sina möjligheter till att visualisera kunskapen eller genom dess inkluderande av rörliga 

bilder. 

 

Hos nära 40 % av eleverna ansågs mediet även kunna bidra till inlärning genom att framkalla 

ett ökat intresse eller göra undervisningen mer nöjsam. Detta fördelat på totalt 19 % som 

ansåg att animationer skulle kunna göra det roligare, och 18 % som menade att ett ökat 

intresse skulle kunna skapas. Omkring 11 % av eleverna motiverade att animationer som 

läromedel i positiv mening skulle kunna fungera som en kontrast till den befintliga 

undervisningen. Med denna undervisning avsågs lärare samt skollitteratur. Ytterligare fakta 
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visade på att 9 % av eleverna som deltog i undersökningen ansåg att animationer skulle kunna 

underlätta ihågkommandet av kunskapen, och därmed bidra till inlärningen. 

 

Av resultatet kunde det fastställas att 15 % av eleverna avstått från att antingen svara eller 

motivera sin åsikt i den öppna frågan. Denna procentsats omfattades av 10 % som valde att 

svara blankt och 5 % som antingen svarade "vet ej" eller "förstår ej". När det kom till 

skillnader mellan könen kunde det fastställas att eleverna av det kvinnliga könet i större mån 

motiverade sina svar enligt kategorierna än eleverna av det manliga könet. Detta eftersom 

kvinnorna i snitt hade 1,6 kategorier per deltagare medan motsvarande siffra för  

männen var 1,3. 

 

Av totalt antal elever var det 8 % som gett någon form av återkoppling i sina svar på den 

öppna frågan. Bland dessa svar poängterades bland annat att de grafiska figurerna i 

animationen borde namngivits med sina respektive färger istället för namn. En av eleverna 

poängterade även att det skulle kunna uppstå problem om elever skulle börja ha för vana att 

erhålla kunskapen i animerad form. Detta eftersom denne ansåg att animationen förklarade 

kunskapen på ett enklare vis än skollitteraturen och att de då skulle bli svårt att sedan återgå 

till litteraturen. 

 

4.2 OBSERVATIONEN 

Som en del av besöken på gymnasieskolorna genomfördes en strukturerad observation i vilket 

elevernas attityder och beteenden registrerades. Respektive elevs beteende registrerades 

utifrån dennes grad av uppvisad förståelse, koncentration samt engagemang. En redogörelse 

för hur dessa beteenden definierades vid registreringstillfället finns i metoddelen. 

Registreringen av elevernas beteende utfördes både under tiden de tittade på animationen och 

medan de besvarade enkäten. Samtliga 88 elever som deltog i enkäten observerades.  

 

Utifrån resultatet som påvisats kunde det konstateras att en majoritet, mer exakt 81 % av 

eleverna, uppvisade en hög nivå av förståelse i interaktionen med animationen samt under 

besvarandet av enkäten (se figur 4). De elever som genom sitt beteende istället visade på en 

låg nivå av förståelse stod för 14 % av det totala antalet elever. Inga signifikanta skillnader 

mellan könen kunde fastställas vad gäller uppvisad nivå av förståelse.   
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Vad gäller den koncentrationsförmåga som kunnat registreras visade 78,5 % av eleverna upp 

en hög sådan förmåga. De elever som visade upp en medelmåttig koncentrationsförmåga stod 

för 12,5 % och de som visade på en låg sådan förmåga stod för 9 % av det totala antalet 

elever. Vad gäller skillnader mellan könen i uppvisad koncentrationsförmåga kunde inga 

utmärkande skillnader noteras.   

 

Det kunde även fastställas att det utifrån resultatet var en övervägande del av eleverna som 

observerats uppvisade en hög nivå av engagemang. De elever som visade upp en sådan nivå 

av engagemang stod för 84 % av det totala antalet elever. Av samtliga elever kunde det 

konstateras att 8 % uppvisade en låg nivå av engagemang. När det kommer till redogörelsen 

för skillnader mellan könen i uppvisat engagemang kunde ett antal signifikanta skillnader 

noteras. Av samtliga elever av det kvinnliga könet uppvisade 90 % vad som kunnat betraktas 

som en hög nivå av engagemang. Motsvarade siffra för eleverna av det manliga könet var 

75,5 %. Det genomsnitt som kunnat påvisas bland de kvinnliga eleverna när det kommer till 

nivå av engagemang var 2,85. Motsvarande siffra för de manliga eleverna var 2,6. 

 

Figur 4: Resultatet från observationsschemat. 

 

4.3 INTERVJUN  

Den intervju som genomförts i undersökningen besvarades av en matematiklärare vid namn 

Mattias. Han var ansvarig lärare för en av de klasser som medverkade i studien och var därför 

närvarande vid ett av de gymnasiebesök som genomförts. Intervjun utfördes ett par dagar efter 

att gymnasiebesöket ägt rum och pågick i totalt cirka femton minuter. Resultatet från 

intervjun presenteras i form av en kombination av citat och relevant beskrivande text. 

 

Mattias inställning till att animationer skulle kunna användas som ett komplement till den 

traditionella undervisningen är påtagligt positiv. Vidare förklarade han att sådana typer av 

medier är något som han själv kan tänka sig att använda i undervisningen.     
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 "Jag tycker att animationerna var ett trevligt inslag. [...] Jag är positivt  

 inställd till att använda den här typen av material." 

 

Han ansåg att animationen som vi skapat är utformad på ett vis som skulle kunna fungera i 

utbildningssammanhang. Vidare tyckte han att innehållet i animationen presenterades på ett 

sätt som är enkelt att förstå utifrån flera olika aspekter. Han poängterade även att det förekom 

få störningsmoment inom ramen för det format vi presenterade i animationen, vilket han 

upplevde som positivt. 

 

 "Själva utformningen var trevlig och schysst, att det fanns en enkelhet.  

 Det var ganska få färger och det var enkla gubbar som rörde sig.  

 Animationen var enkel att förstå och förklaringarna var tydliga, det behöver 

 inte vara mer komplicerat än så. Det finns en bra poäng med att det  

 inte fanns så mycket som störde, jag upplevde att det inte fanns något som 

 störde uppmärksamheten i animationen."  

 

När Mattias berättade om sin tidigare erfarenhet av att använda multimedia i 

matematikundervisningen förklarade han att just animationer är något som han aldrig arbetat 

med förut. Vidare tog han istället upp en annan undervisningsmetod som han personlig använt 

och som bygger på användandet av en mobiltelefonkamera. 

 

 "Just animationer har jag inte jobbat så mycket med tidigare, detta var första 

 gången. Vi har däremot tittat på en del korta och koncisa filmer i 

 matematikundervisningen, det vill säga så kallad ”Flippt Classroom”  

 där eleverna  får se när jag löser ett problem eller introducerar ett nytt  

 moment. Då är det ofta så att det är filmat med min mobiltelefon ovanifrån mitt 

 skrivbord där jag sitter och skriver och visar någonting." 

 

Mattias förklarade att han även låtit sina elever interagera med ett digitalt program som 

bygger på en typ av belöningssystem. Han menade dock att animationer är en komponent som 

inte förekom i detta program vilket han upplevde vara en nackdel.  

 

 "... Jag har jobbat en del mot ett företag som heter Evuma.  

 Det är alltså ett företag som har gjort en del moduler så att eleverna kan 
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  träna på en mattekurs vilket bygger på frågor som kommer upp. Det är lite 

 gamification där eleverna samlar poäng genom att svara rätt på frågor. [...] 

 Det som dock saknas litegrann i detta paket är just animationerna,  

 specifikt på de lite krångligare delarna såsom sannolikhetslära."  

 

När det kommer till användandet av animationer som läromedel trodde Mattias att även 

elevernas resultat kan påverkas på ett fördelaktigt sätt. Han tyckte däremot inte att 

animationer då bör dominera undervisningen i matematik men att de kan ha en god effekt på 

lärandet som ett komplement till övrig undervisning. Vidare ansåg han att animationer 

specifikt kan komma till nytta i syfte att lära ut moment inom matematiken där eleverna visat 

sig uppleva svårigheter.    

 "Jag tror att det kan ha en positiv effekt, just genom dess enkelhet  

 och möjlighet att stimulera lärandet. Jag tror att det kan ha en positiv effekt på 

 lärande just som ett komplement, kanske inte hela tiden men som ett inslag.  

 Det skulle vara trevligt att ha flera sådana animationer och kanske 

  speciellt på områden där elever brukar ha svårt och upplever problem, 

  såsom sannolikhetslära." 

 

Vad gäller elevernas attityd till animationer underströk Mattias att den huvudsakligen verkade 

positiv. Han förklarade även att ett antal elever efter sitt deltagande i undersökningen tydligt 

uttryckte sin åsikt och önskat att kunna involvera sådana animationer mer frekvent i 

matematikundervisningen.     

 

 "Jag tror att många elever upplevde detta som estetiskt tilltalande, att det var ett 

 schysst komplement till den vanliga undervisningen. [...] Det var flera elever i 

 klassen som frågade att varför vi inte gör detta oftare och tyckte att  

 det var roligt, så de gav en hel del positiv respons. De upplevde det som 

 ett positivt inslag."  

 

Mattias underströk sin positiva attityd till mediet, men menade att det kan finnas en nackdel 

när det kommer till själva produktionen av mediet. Vidare motiverade han hur animationer 

skulle kunna fungera som läromedel genom att dra paralleller till sin tidigare erfarenhet av 

digitala verktyg i undervisningen och redogjorde för fördelarna.   
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 "Jag tror att animationer skulle kunna vara ett mycket bra inslag överlag, 

 däremot så kan jag tänka mig att det tar lång tid att göra dessa.  

 Men det är lite som med filmerna, när det en gång är producerade så kan de 

 användas om och om igen i kursen. ” 

 

Han klargör att just användandet av animationer skulle möjliggöra en annan typ av 

interaktion. En interaktion som enligt honom inte kan utnyttjas inom ramen för de 

genomgångar som hålls muntligt i klassrummet.          

 

 ”En annan sak som är en bra möjlighet med animationer är att eleverna har 

 möjlighet att pausa och gå tillbaka, när en genomgång sker i klassrumment så 

 är ögonblicket förlorat..."  

 

4.4 ANIMATIONEN 

Den multimediala animation som producerats i studien bygger på de teorier och tekniker som 

redovisats i avsnittet för tidigare forskning. I denna del följer en redogörelse för resultatet av 

animationen, med anknytning till dessa teorier inkluderat av tillhörande skärmavbilder. 

  

Idén som togs fram baserades på ett matematiskt ekvationsproblem inom ramen för momentet 

sannolikhet och statisktik. De matematiska angreppssätt som togs upp i animationen i 

undersökningen bestod av ett geometriskt exempel, en lista samt en uppställning. Den 

frågeställning som togs upp i animationen med lösningsförslag redogör för hur många 

handslag som sammantaget sker om 25 personer ämnas skaka hand med varandra. 

Frågeställningen har bytits ned i ett antal segment för att i slutet på animationen komma fram 

till det korrekta svaret. 

 

Det animationsprogram som användes för att skapa animationen var Adobe Edge Animate (se 

figur 5). Skapandet i programmet byggdes på HTML5 inkluderat programmeringsspråken 

CCS, JavaScript och jQuery. 
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Figur 5. Skapandet ägde rum i programmet Adobe Edge Animate. 

 

 

I skapandet av de geometriska formerna och grafiska figurerna i animationen applicerades en 

två-dimensionell design (se figur 6). Utöver detta tillämpades en enkelhet i designen i enlighet 

med de teorier som tidigare redovisats. Den färgsättning som valts baserades på färger i 

avsaknad av nyanser. Vidare förekom inga skuggor i animationen och den övertoning som har 

lagts in begränsades kraftigt. Utöver detta valdes en svart bakgrund till innehållet i 

kompositionen. Kontrasterat till denna bakgrund färgades samtliga textpartier som bestod av 

ord i vitt.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figur 6. En två-dimensionell design applicerades i animationen. 
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Tekniken highlighting applicerades på de grafiska figurer samt geometriska former i 

animationen som behövt extra uppmärksamhet i kompositionen. Tekniken har tillämpats i 

form av att låta de grafiska figurerna skifta i storlek samt genom användandet av rörelser (se 

figur 7). Vad gäller rörelser användes tekniken bland annat i illustrerandet av en rät linje som 

förvandlas till en triangel (se figur 8). Highlighting användes även via den berättarröst som 

förekom i animationen. Detta då genom att markera specifika ord i ett starkare röstläge eller 

med ett långsammare uttal. 

 

 

 

 

Figur 7. Figuren skiftar i storlek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Genom rörelse förvandlas den räta linjen till en triangel. 

 

 

I animationen som skapades inkluderades en kombination av medierna grafik, ljud och text. 

De grafiska elementen innefattades av dynamisk grafik, former samt illustrationer. De 

ljudmässiga elementen bestod av en berättarröst samt bakgrundsmusik. Den text som förekom 

i animationen bestod av ord, siffror eller matematiska tecken och förekom i syfte att 

understryka yttranden i berättarrösten samt att vägleda användaren. De ord samt siffror som 

agerade i anslutning med animationer och grafiska element placerades intill dessa (figur 9).  
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Figur 9. Texten placerades i anslutningen till sina grafiska element. 

 

 

Den berättarröst som förekom i animationen bestod av en inspelad människoröst. I enlighet 

med teorierna applicerades en personlig orientering på kommunikationen som förmedlades 

via rösten. Detta innefattades av ett informellt tilltal gentemot lyssnaren där ord såsom "Du" 

och frågor såsom "Hänger du med?" förekom. En personlig inriktning applicerades även på de 

grafiska figurer som förekom i animationen. Detta skedde i form av tilltalsnamn (se figur 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. De grafiska figurerna tilldelades namn. 
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5. DISKUSSION 

I denna studie har gymnasieelevers attityder gentemot animation som läromedel inom 

matematik undersökts. Resultatet från studien visade att elevernas attityder var mycket 

positiva till mediet för detta användningsområde. Detta kan relateras till studien av Szabo & 

Poohkay (1995) i vilket positiva attityder likaså påvisats till animationer som läromedel i 

matematikundervisning. En tänkbar förklaring till varför elevernas inställningar till 

animationen varit så pass positiv kan bero på den kontext som mediet i fråga placerats i. Att 

matematiken generellt upplevs som ett tungt ämne ofta förknippat med statisk inlärning 

öppnar upp för alternativa metoder i dess undervisning. I enlighet med detta tycks 

animationen ha antagit rollen som en intresseväckande kontrast vilket i sin tur givit upphov 

till en positiv upplevelse.  

 

Vi har även noterat elevernas beteende gentemot animationen genom ett observationsschema. 

Detta har möjliggjort att attityder kunnat mätas vilket rimligtvis skapat en bredare förståelse 

för animationers potential som läromedel. Ytterligare en skiljaktighet studierna emellan är att 

vi noga valt att redogöra för de tekniker som använts i skapandet av animationen. Att valda 

tekniker dessutom visat sig kunna gynna inlärning i tidigare studier underbygger argumentet 

för att kunna använda animationen i matematikundervisning. 

 

En intressant aspekt vad gäller resultatet från enkätens öppna fråga var att en signifikant 

majoritet av eleverna valde att motivera sitt svar snarare än att inte skriva något alls. Detta kan 

möjligen kopplas till den höga nivå av engagemang som kunnat påvisas i resultatet från 

observationen. Det faktum att animationen även kan ha upplevts som en kontrast till den 

traditionella undervisningen kombinerat med det intresse som kunnat konstateras kan ha 

spelat en stor roll. Ett antal elever valde även att bidra med återkoppling samt konstruktiv 

kritik i sina svar till den öppna frågan, trots att sådana tankar egentligen inte ämnades 

undersökas. Detta kan möjligtvis tolkas som ett tydligt tecken på visat engagemang för 

animationen i sammanhanget. 

 

Vad gäller de könsskillnader som konstaterats genom resultat så förekom det på det stora hela 

inga signifikanta skiljaktigheter. Att eleverna av det kvinnliga könet uppvisade en lite högre 

nivå av engagemang i undersökningen kan vara en intressant faktor att titta närmre på. Detta  
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just eftersom engagemang i många fall kan påstås vara viktigt för att god inlärning ska kunna 

ske. Utifrån detta kan det konstateras att ytterligare forskning krävs inom området för att 

kunna säkerställa eventuella skillnader mellan könen. 

 

Resultatet från den intervju som genomförts i studien visar på att även ämnesläraren var 

positivt inställd till animationen som läromedel i matematik. Detta resultat i korrelation med 

gymnasieelevernas attityder visar onekligen på att animationer i någon form skulle kunna 

införas och välkomnas som en del i gymnasieskolans matematikundervisning. En möjlig 

bidragande faktor till varför läraren uppvisade en så pass positiv inställning till mediet kan 

givetvis ha varit den påverkan eleverna haft. Det faktum att eleverna muntligt medgav sin 

positiva attityd direkt till läraren kan givetvis ha spelat en stor roll till resultatet som framkom 

i intervjun.  

 

Vad gäller de studier som tagits upp i uppsatsens avsnitt för tidigare forskning så saknas fler 

lärarintervjuer. Det kan därför antydas att resultatet från denna studie kan bidra med ett mer 

mångsidigt forskningsunderlag för animation inom ramen för lärande. Det faktum att läraren 

tidigare haft erfarenhet av medietekniska läromedel i undervisningen kan också ha bidragit till 

den positiva inställning han yttrade för animationen. Har digitala medier en gång introducerats 

i undervisning ökar troligtvis chansen till att de förekommer igen, om även så i nya former.  

 

Den animation som använts i vår studie har skapats utifrån ett antal beprövade principer (se 

avsnittet Teorier om skapande av animationer). Vi har kunnat konstatera att den troligen 

skulle kunna bidra till en god inlärning i matematik. Även om detta resultat ska tolkas 

försiktigt finns en viss överensstämmelse med resultatet av Rohendi's (2012) studie.  

Rohendi har undersökt inlärning genom animation inom samma skolämne som vi har gjort. 

Det resultat han kommit fram till visar på att animation kunnat bidra till ökad inlärning. De 

pedagogiska riktlinjer som använts i vår studie kan således komplettera dem som använts av 

Rohendi (2012) då även dessa visat sig kunna bidra till ökad inlärning. Resultatet av denna 

studie kompletterar därför Rohendi (2012) och bör kunna utgöra ett relevant underlag för 

vidare forskning inom området. En annan aspekt att undersöka är skillnader och likheter i den 

mjukvara som använts för att skapa animationerna i respektive studie. 
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I studien av Rohendi (2012) förekom användandet av programmet Flash vilket kan ses som 

negativt utifrån ett framtidsperspektiv. Detta i enlighet med den teori, som tagits upp i 

avsnittet för tidigare forskning, som bekräftar att Flash inte är särskilt funktionellt för 

användning i mobiler. Vi kan alltså konstatera att den animationsteknik som använts i vår 

studie kan anses vara mer framtidssäker eftersom den bygger på den öppna standarden 

HTML5 (Grover, 2012). 

 

Vad gäller de principer som tillämpats i produktionen av animationen kan intressanta 

paralleller dras till resultatet från både enkätundersökningen samt intervjun. Både läraren och 

eleverna upplevde en enkelhet i den animation som skapats vilket kan anses positivt då denna 

egenskap eftersträvades i enlighet med teorier som använts. Detta kan även ge en antydan på 

att den teori som applicerats nått fram till användaren på ett tydligt sätt och därför skulle 

kunna bidra till ökad inlärning. Många elever upplevde visualiseringen av innehållet i 

animationen som en viktig faktor vilket underbygger valet av det presentationsformat som 

använts i mediet. Att kunskapen presenteras på ett prydligt och attraktivt vis kan generellt sätt 

mycket väl vara avgörande när det kommer till elevernas inställning till läromedlet.  

 

Det eniga resultatet från både enkätundersökningen och observationen pekar starkt på att 

eleverna tilltalades av formatet. Valet av presentationsformat är i vår mening en avgörande 

faktor för god inlärning. Mayer et. al (2005) kunde inte visa ett positivt resultat vilket är något 

vi menar kan bero på att presentationsmaterialet inte var effektivt, alternativt att de problemen 

som presenterades inte var lämpade för animationer som illustration för inlärning. 

 

5.1 FORTSATT FORSKNING 

Utefter det resultat som påträffats i denna undersökning tillkommer ett antal tänkvärda 

frågeställningar som skulle kunna besvaras genom vidare forskning. Huvudsakligen skulle det 

vara intressant att mäta huruvida kombinationen av de tekniker som använts i 

skapandeprocessen av animationen faktiskt skulle kunna bidra till ökad inlärning eller inte. 

Genom att sätta detta i ett större sammanhang där gymnasieelever självständigt får interagera 

med animationer kan förhoppningsvis flera intressanta paralleller identifieras. Detta skulle 

kunna ge en mer djuplodande kunskap av hur olika individer utifrån olika förmågor tilltalas 

av animationer som läromedel inom matematik.  
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Det skulle även vara värdefullt att undersöka hur animationer skulle kunna tänka användas på 

mobiltelefoner och hur mediet skulle kunna fungera som ett komplement till den traditionella 

undervisningen. På så vis skulle det gå att dra vidare slutsatser kring vilket utrymme 

animationer förtjänar att ha som läromedel. 

 

När man utforskat detta skulle det vara av väldigt stort intresse att lämna medieteknikens spår 

och undersöka de mer pedagogiska principerna. Alltså om inlärning via animationer kan 

påverka prestationsförmågan inom matematik positivt. Skulle detta kunna påvisas kan en helt 

ny framtid för undervisningen av matematik kunna ta form. 
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7. BILAGOR 

7.1 ENKÄT 

ENKÄTUNDERSÖKNING: 
ANIMATION INOM MATEMATIK 

 
1. Det är 100 personer i ett rum och alla ska skaka hand med varandra.  
Hur många handskakningar kommer det att bli? 
 
     4900 handskakningar 

     4950 handskakningar 

     5000 handskakningar 

     5050 handskakningar 

 
2. Jag anser att animationer skulle kunna fungera som ett bra komplement till den nuvarande 
undervisningen i matematik. 
 
     Instämmer inte alls   

     Instämmer knappt 

     Varken eller 

     Instämmer delvis 

     Instämmer helt  

 
3. Jag anser att animationer skulle kunna öka mitt intresse och engagemang för ämnet matematik. 
 
     Instämmer inte alls   

     Instämmer knappt 

     Varken eller 

     Instämmer delvis 

     Instämmer helt  

 
4. Motivera kort din uppfattning om hur animationer skulle kunna bidra till inlärande. 

 

 

 

 

 
5. Ålder: 
 
     15 

     16  

     17  

     18 

 
6. Kön: 
 
     Man 

     Kvinna 
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7.2 OBSERVATIONSSCHEMA 

  

 
MÄN KVINNOR 

 
Förståelse Koncentration Engagemang Förståelse Koncentration Engagemang 

LÅG 
      

MEDEL 
      

HÖG 
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7.3 INTERVJUFRÅGOR 


