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Abstract:  
Digitala verktyg som datorer och surfplattor har blivit ett vanligt inslag i bland annat 
skolans matematikundervisning. Enligt tidigare forskning domineras surfplattornas 
applikationer av färdighetsträning eller applikationer som fokuserar på elevers 
kognitiva utveckling, så kallade, elevcentrerade modeller. Därtill framkommer att 
de mest förekommande applikationerna ibland saknar matematisk noggrannhet. 
Denna empiriska studie syftar därför till att erhålla djupare förståelse för hur 
undervisande lärare i årskurs 1–3 använder applikationer i syfte att skapa situationer 
vilka kan erbjuda tillfällen till lärande. Resultatet visar att urvalet styrs av det 
tillfälliga behovet och att de applikationer som används är de som baseras på 
färdighetsträning, utmanade spel eller spel med inbyggt belöningssystem. 
Applikationerna används därför främst som ett komplement för att repetera och 
inöva via olika uppgifter, det framkommer således att valet utförs efter att erbjuda 
eleverna ett varierande och lustfyllt arbetssätt. Dessutom framkommer att det anses 
svårt värdera den kunskapsutveckling som påverkas genom användandet av enbart 
applikationer. 
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1.0 Inledning 
Den digitaliserade utvecklingen har medfört stora förändringar i samhället såväl som 
i skolan, förändringar som bland annat inneburit ett ökat användande av digitala 
verktyg som exempelvis datorer och surfplattor. Digitala verktyg ska fungera som 
ett underlag för att stödja inlärningen men planeringen av hur tekniken ska användas 
kan ibland innebära en utmaning för lärare (Kong, 2009. s.348). All undervisning 
som sker i skolan ska utgå från vilket mål undervisningen har och vilket syfte som 
ska uppnås, detta understryker behovet av att motivera valet av bland annat digitala 
verktyg och dess innehåll utifrån undervisningens syfte.  
 
Intresset för surfplattor och dess applikationer väcktes under de tidigare 
verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) som bestod av ett möte med olika digitala 
verktyg som, interaktiva skrivtavlor, datorer och surfplattor. Surfplattorna används 
som ett aktivt verktyg på flera olika sätt inom flera ämnesområden på VFU-skolan. 
I matematikundervisningen används de som ett uppskattat extraarbete oftast i slutet 
av lektioner för elever i de lägre årskurserna. 
 
Med anledning av surfplattornas närvaro i matematikundervisningen fokuserades 
tidigare litteraturstudie på: ”hur digitala verktyg och framförallt iPads används i 
matematikundervisningen med avseendet att stimulera och motivera elevers lärande 
i matematik och möjlighet till interaktion” (Snell, 2016. s.6). I studiens resultat 
bekräftas att det visuella uttrycket engagerar och motiverar elever. Det framkom 
även att utmanande spel eller spel med ett matematiskt innehåll motiverade elever 
till att utföra svårare matematiska strategier. Via litteraturstudiens resultat 
synliggjordes även att majoriteten av de applikationer som undersökts var 
fokuserade på ren färdighetsträning eller på elevcentrerade modeller samt att många 
applikationer hade brister för interaktion mellan elever (Snell, 2016. s.21). 
 
Med anledning av litteraturstudiens resultat väcktes frågan hur verksamma lärare 
använder applikationer och hur dessa anses stimulera elevernas kunskapsutveckling 
i matematik. 
 
Begrepp: 
Digitala verktyg, används i denna studie som ett allmänt begrepp för att benämna: 
programvaror, applikationer, datorer och surfplattor.  
 
Surfplattor, benämns inom vissa skolformer som lärplattor men i denna studie 
kommer begreppet surfplattor att användas.  
 
iPads, är en benämning av en surfplatta som skapats av det amerikanska företaget 
Apple Inc. iPads är ett av de fabrikatsmärken som skolor använder. 
 
Applikationer, appar eller programvaror, är det innehåll som används som 
pedagogiskt underlag för surfplattor och datorer. I denna studie benämnda 
applikationer. 
 
Spelbaserat lärande eller spel, definieras som det lärande som förväntas utvecklas 
med hjälp av applikationer som är uppbyggda som spel men som producerats i 
undervisningssyfte.  
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2.0 Bakgrund  
Kapitlet inleds med en beskrivning av matematikundervisning. Därefter beskrivs 
styrdokumentens tydliggörande om skolans undervisning och matematikämnets 
syfte samt elevers användande av matematik. Detta följs av en allmän beskrivning 
av digitala verktyg i matematikundervisningen. Därefter diskuteras elevens 
förhållande till applikationer och hur spelbaserade applikationer bör användas i 
undervisningen. Sedan tydliggörs viktiga faktorer som betonar lärarens behov av 
förståelse för användning av digitala verktyg. Avslutningsvis presenteras studiens 
teoretiska ramverk, där definieras begreppet av Drijvers, Doorman, Boon, Reed & 
Gravemeijer (2010) orkestrering och specificeras via de tre faktorerna, didaktisk 
konfiguration, utnyttjandet och didaktisk förmåga. Även Bottino (2004) ramverk 
och beskrivning av hur digitala verktyg kan analyseras beskrivs genom de tre 
modellerna, färdighetstränings modell, elevcentrerad modell och socialt deltagande 
modell.  
 
2.1 Matematikundervisning 
Matematikundervisning kan ibland ske genom uppenbara självklara fråga-  svars 
presentationer, dessa presentationer avvisar möjligheter för kunskap om 
grundläggande principer som ligger till grund för att lösa eventuella problem inom 
matematiska begrepp (Brousseau, 1997. s.21). För att underlätta undervisning 
behöver kunskap omformas i ett klassrumssammanhang för att elever ska upptäcka 
det meningsfulla användandet av specifika begrepp, detta kallas för didactical 
transposition eller ett didaktiskt införlivande (ibid. s. 21). Skott, Jess & Hansen 
(2010) tolkar Brousseau genom citat: ”Elevers lärande är emellertid inte enbart 
beroende av deras kognitiva aktivitet. Det formas på avgörande sätt av både 
läromedlen och de sociala omständigheterna kring arbetet med dem, i synnerhet i 
kommunikation med läraren”. (Skott, m.fl. 2010. s.377).  
 
Ovanstående citat betonar därmed lärarens uppgift att skapa möjligheter för 
elevernas kunskapsutveckling via ett matematiskt innehåll (ibid. s.377).  
 
Skott m.fl. (2010) menar att i klassrumssituationer ingår automatiskt förväntningar 
på undervisningens innehåll och utförande, dessa förväntningar kallar Brousseau det 
didaktiska kontraktet (ibid. s.381). Det didaktiska kontraktet består således av 
gemensamma förväntningar av att läraren skapar en undervisning vilken kan 
möjliggöra lärande för elever (ibid. s.381).  Om läraren ska kunna hjälpa eleverna 
att nå matematisk förståelse så ska undervisningen därför vara utformad så att elever 
utmanas genom olika situationer på vägen till kunskap (ibid. s.385).  
 
2.2 Styrdokument  
Styrdokumenten tydliggör att skolans undervisning bör anpassas efter enskilda 
individers förutsättningar och behov, med utgångspunkt från tidigare erfarenhet och 
bakgrund (Skolverket, 2016. s.8). Skolan ska sträva efter att elever genom en social 
gemenskap finner lust till lärande (ibid.s.10). Genom skolans uppdrag framkommer 
även att elever ska inhämta kunskap inom olika slags former såsom fakta, förståelse, 
förtrogenhet och färdighet i ett samspel genom olika uttryckssätt (ibid. s.10). All 
personal inom skolans organisation har även ett ansvar att ständigt utvärdera 
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undervisningen för att skapa möjligheter att utveckla arbetet, lärarens dagliga 
undervisning ska därför genomföras med målet att utveckla undervisningens kvalitet 
(ibid. s.11).  
 
2.2.1 Kursplanen i matematik 
Genom styrdokumenten framkommer matematikämnets syfte och där klargörs att 
elever ska utveckla kunskaper för att kunna använda matematik i olika sammanhang.  
Eleverna ska även ges möjlighet att skapa tillit till den egna förmågan, men även 
utveckla intresse samt bygga upp en förtrogenhet för matematiska begrepp och deras 
användning (Skolverket, 2016. s.55). Matematikundervisningen ska följaktligen 
skapa möjligheter för elever att bland annat utveckla förmågan att använda och 
analysera olika matematiska begrepp och dess samband (ibid. s.56).  
 
Det betonas även att efter avslutad grundskoleutbildning ska eleverna ha 
förutsättningar att använda ett matematiskt tänkande till vardags och för fortsatta 
studier. Eleverna ska även ges möjligheter att använda digital teknik som ett verktyg 
för lärande, kommunikation och kunskapssökande (Skolverket, 2016. s.13–14). 
 
2.3 Digitala verktyg i matematikundervisning 
IT eller det nyare begreppet IKT, som står för informations- och 
kommunikationsteknik, har blivit en viktig del i skolans undervisning. I begreppet 
IKT ingår olika former av olika digitala verktyg som: miniräknare, datorer och 
interaktiva skrivtavlor (Skolverket, 2011. s.17). Lärplattor eller surfplattor har även 
blivit ett verktyg som används framförallt i de lägre årskurserna (Skolverket, 2013. 
s.9).  
 
Urvalet och användandet av applikationer i matematikundervisningen varierar i 
skolor. Det stora antalet applikationer växer och värderingar om applikationernas 
syfte och innehåll kan i vissa fall synas via olika till synes pedagogiska 
intressegrupper som skapats via sociala medier. I planering av undervisning bör 
lärare ges möjligheter att framförallt prova verktygen för att skapa en insyn av 
verktygens funktion och innehåll.  Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic (2009) menar 
att många skolor har datorer men att de inte används på grund av att exempelvis 
passande applikationer inte får laddas ned (ibid. s.48). I planeringen av en 
matematikundervisning med digitala verktyg krävs därför en lärare som har 
erfarenhet av att använda applikationer (ibid. s.48). För att analysera olika 
applikationers innehåll genomförde Cayton-Hodges, Feng & Pan (2015) en studie 
som undersökte matematikapplikationer. Studien fokuserade på applikationers 
matematiska innehåll och deras designprinciper. Resultatet visade att många 
applikationer hade brister i form av representationer, design och matematisk 
noggrannhet (ibid. s.12). I vissa fall hade även visst matematiskt innehåll tagits bort 
från applikationerna för att förenkla användandet efter elevers förväntningar (ibid. 
s.6). Författarna upptäckte även att applikationerna sällan erbjöd interaktioner för 
meningsskapande mellan elever (ibid. s.7). Cayton-Hodges m.fl. (2015) menar 
därför att programmakare bör bli bättre på att producera spelbaserade applikationer 
som är matematiskt korrekta (ibid. s.7). Vilket följaktligen förtydligar att lärare bör 
vara noggranna i urvalet av matematikapplikationer. 
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2.4 Eleven och applikationer 
Zhang, Trusell, Gallegos & Asam (2015) menar att surfplattornas låga vikt, deras 
långa batteritid och pekskärmens möjligheter att uppleva en fysisk sensorisk 
upplevelse innebär en lättare användning jämfört med datormusen och skrivbordet 
(ibid. s.32–33). Dessutom menar Zhang m.fl. att matematikapplikationer på 
surfplattor skapar möjligheter för lärande genom att eleverna kan arbeta i egen takt, 
författarna anser även att applikationerna ger omedelbar feedback vilket ofta är svårt 
vid traditionell undervisning (ibid. s.33). Surfplattans smidiga användning är kanske 
en parantes i undervisningssammanhang, men ändock viktig i arbetet med elever i 
de lägre årskurserna. Innehållet i applikationer och hur innehållet används är dock 
avgörande för möjligheten att erbjuda eleverna kunskapsutveckling. Habgood & 
Ainsworth (2011) anser att applikationer bör vara uppbyggda med syfte att motivera 
och stimulera elevers flyt i matematikinlärningen, författarna menar även att 
exempelvis spelbaserade applikationer som används i undervisning bör ha 
matematiskt innehåll som är inbyggt i den aktuella spelstukturen i applikationen för 
att eleverna ska få flyt i inlärningen.  
 
2.4.1 Applikationer för lärande  
Applikationer är ofta utformade som spel och för att använda dessa spelbaserade 
applikationer eller spel i undervisning anser Linderoth (2014) att det är viktigt att 
lärare är införstådda i på vilket sätt spel och spelande fungerar. Linderoth anser att 
när spel nämns i lärandesammanhang så avser de varierande ansatser via: olika 
spelgenrer, olika syfte med undervisning och olika åsikter om hur lärande utvecklas. 
Författaren anser att spelbaserat lärande kan uppstå med hjälp av digital teknik men 
det digitala är inte en förutsättning för lärande, de spel där tekniken har en sekundär 
roll lämpas till pedagogiska sammanhang enligt författaren. Linderoth menar därför 
att den tekniska användning inte får ta överhanden för då tappar spelaren fokus från 
spelets syfte. Linderoth belyser också skillnaden mellan att använda pedagogiska 
spel och spel direkt från affären, så kallade: Commercial off the shelf, COTS-spel, 
dessa spel är oftast skapade med balanserade spelsystem som ger en bra 
spelutmaning (ibid. s. 175, 180). Linderoth säger dessutom att alla spel är utrustade 
med två märkbara och tydliga delar. En av dessa delar är regler för interaktion vilket 
alla spel har. Det flesta spel har även ett tema som åskådliggör något förutom sig 
självt. Enligt författaren har viss forskning visat att temat ofta är mindre viktigt för 
spelarens meningsskapande, Linderoth betonar dock att temat absolut kan fånga 
spelaren men temat är inte den primära meningsskapande delen (ibid. s.177–178). 
Linderoth menar även att mycket tyder på att spel inte är lämpliga för att förmedla 
kunskap då kunskapsinlärning är beroende av ett sammanhang. Om elever inte 
uppfattar begreppet i ett sammanhang till vardagslivet uppstår en så kallad 
ludifiering (ibid. s.178). Linderoth anser förutom detta att ludifiering är ett begrepp 
som är problematiskt inom spelbaserat lärande om spelets syfte är att åskådliggöra 
spelets tema bör inte begrepp, händelseförlopp eller illustrationer få centrala och 
avgörande betydelser i spelet (ibid. s.180). Författaren tycker att spelstrukturens 
fokus bör vara tydligt förknippat med spelets tema. Linderoth säger att spelreglerna 
förevisar vad som är viktigt i spelets interaktion, relevanta och regelstyrda 
handlingar är således det enda rätta alternativet i digitala spel. Linderoth anser därför 
att spel blir pedagogiskt intressanta i dessa sammanhang (ibid. s. 181).  
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Detta tydliggör behovet av att analysera applikationer som ska användas i syfte att 
påverkas elevernas kunskapsutveckling i matematik. Om elever exempelvis ska 
träna på huvudräkning så bör därför spelets utformning baseras på att träna förmågan 
och inte förvillas av det visuella uttrycket eller onödiga sidospår som leder elevens 
fokus från uppgiftens syfte. 
 
2.5 Lärarens behov av förståelse för användningen 
Användning av digitala verktyg i undervisningen är beroende av ett antal 
grundläggande utgångspunkter menar Hylén (2013). Hylén säger att lärare bör veta 
hur relevant verktyget är för att det ska kunna motiveras i läroplanen. Det bör även 
finnas en medvetenhet för om lärare har tillräckliga kunskaper för att använda 
verktygen på rätt sätt. Hylén menar även att lärare behöver ha förmågan att analysera 
hur elevernas motivation påverkas i användandet. Samt vilken attityd och vilket 
förhållningssätt skolan har för användandet av digitala verktyg är också en viktig 
del som måste beaktas. Författaren menar dessutom att lärare även bör vara 
medvetna om skolmyndigheten har någon policy som ska följas. Men även en 
medvetenhet om vilken betydelse digitala verktyg anses ha för utbildningssystemet 
och på vilket sätt och i vilken utsträckning som digitala verktyg presenteras på både 
central och lokal nivå (Hylén, 2013. s.30).  
 
2.6 Teoretiskt ramverk 
Planeringen av undervisning speglas av lärarens bakomliggande syn på 
matematikundervisning. Utnyttjandet av digitala verktyg förändrar undervisningens 
förutsättning, vilket innebär att lärarens uppgift att planera blir mer komplex 
(Jönsson & Lingefjärd, 2012). Även Bottino (2004) menar att utnyttjandet av 
digitala verktyg har medfört att undervisningens pedagogik förändras (ibid. s.553). 
Författaren menar även att användningen av digitala verktyg i undervisningssyfte 
har genomgått en förvandling som inneburit ett större fokus på de digitala 
verktygens betydelse för elevers kognitiva utveckling samt pedagogiska teorier som 
exempelvis interaktionen mellan elever (ibid. s.554). Bottino betonar att innehållet 
i de digitala verktygen varierar och i beslutet av att använda digitala verktyg i 
undervisningen bör lärare således ha förmågan att värdera dess innehåll. För att 
urskilja innehållet i de digitala verktygen har Bottino arbetat fram ett ramverk som 
kan användas som en modell för att hjälpa lärare att skapa en uppfattning av 
innehållet i applikationer. Därför menar författaren att de tre modellerna: The 
transmission model eller färdighetsträningsmodellen. The learner centred model 
eller elevcentrerad modell. The participate model eller socialt deltagande modell 
kan vara till stor hjälp av lärarnas val av digitala verktyg:  
 
Färdighetsträning modell - Karaktäriseras av verktygets fokus på färdighetsträning 
av specifika och begränsade förmågor. Bottino menar dessutom att innehållet i dessa 
digitala verktyg oftast består av endast ytterst få instruktioner (ibid. s.555).  
 
Elevcentrad modell - En modell som bygger på att elever arbetar mycket individuellt 
med enskild applikation. Bottino menar att innehållet i dessa applikationer ställer 
högre kognitiva krav. Dessa applikationer karaktäriseras oftast av ett mer utmanande 
innehåll som antas påverka elevernas kunskapsutveckling positivt. 
 
Socialt deltagande modell - fokuserar på verktygens sociala funktion vilket innebär 
ett deltagande perspektiv mellan elever och digitalt verktyg (ibid. s.557). 
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Drijvers m.fl. (2010) menar att lärarens intentioner, planering och användande av 
varierande föremål som digitala verktyg i matematikundervisningen, kan kallas: 
orkestrering (instrumental orchestration), ett metaforiskt uttryck som i 
undervisningssyfte används för att jämföra undervisningens innehåll med 
betydelsen av användbara instrument i en musikföreställning. Begreppet 
orkestrering används som en benämning av planeringens utformning utifrån den 
aktuella och specifika matematikundervisningen, där avsikten är att skapa 
möjligheter vilka kan erbjuda eleverna lärande (ibid. s.214–215). Drijvers m.fl. 
(2010) urskiljer tre olika faktorer inom orkestrering:  
 
Didaktisk konfiguration (Didactical konfiguration), är planeringen av de digitala 
verktygen i undervisningen. Där verktygens funktionella inställning av undervisning 
framställs, författarna förklarar uttrycket genom liknelsen av urvalet av instrument 
inför uppsättningen av en orkester (Drijvers m.fl. 2010. s.215). Detta innebär 
därmed den planering av och val av specifika applikationer med fokus på hur 
innehållet i applikationerna anses stödja elevernas lärarande av det matematiska 
innehållet.  
 
Utnyttjandet (Exploitation mode), tydliggör hur läraren bestämmer sig för att 
använda verktygens didaktiska utformning till fördelar för eleverna. Denna aspekt 
inkluderar beslut om hur uppgifter införs och hur eleverna antas bearbeta innehållet. 
Vilka möjligheter de digitala verktygen erbjuder, om det finns potentialer för 
eleverna kunskaper att utvecklas genom tekniken. Med det avser Drijvers m.fl. 
(2010) lyfta fram lärarens förmåga att klargöra hur innehållet i applikationer kan 
motiveras för användning som leder till lärandetillfällen för eleverna, likt hur de 
olika instrumenten i en orkester passar in för att skapa den rätta samklangen i ett 
musikstycke. 

 
Didaktisk förmåga (Didactical performance), innebär de beslut och de handlande 
som läraren tagit genom den didaktiska konfigurationen och utnyttjandet av de 
utvalda digitala verktygen. Didaktisk förmåga innebär därför förmågan att konkret 
kunna motivera hur de utvalda applikationernas matematiska uppgifter och dess 
innehåll blir uppenbarade för den enskilda eleven, detta kräver således en kunskap 
hos läraren om hur frågor om det matematiska innehållet bör ställas i 
sammanhanget. Samtidigt som det krävs en medvetenhet om hur den enskilda eleven 
kan stödjas i kunskapsutvecklingen med hjälp av detta verktyg (Drijvers m.fl. 
s.215).  
 
Drijvers m.fl. (2010) tydliggör behovet av att läraren didaktiskt kan motivera valet 
av applikationer genom dess innehåll, där frågor som vad ska eleverna lära sig, hur 
kommer eleverna nå kunskapsutveckling via denna applikation och varför är just 
denna vara viktig i undervisningen. Drijvers m.fl. synliggör via dessa ovanstående 
faktorer viktiga och fundamentala delar vid planering och genomförande av 
undervisning. Där organisationen av undervisningen med digitala verktyg ska 
tydliggöras och vilka förutsättningar de specifika verktygen kan erbjuda eleverna. 
Detta tydliggör att utnyttjandet av de digitala verktygen kan påverka elevernas 
kunskapsutveckling och är därför en avgörande del i beslutet av användning. Lärare 
har således en avgörande roll i att ta det didaktiska beslutet som motiverar urvalet 
av digitala verktyg.  
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För att synliggöra hur lärare använder applikationer i matematikundervisningen 
kommer denna studies data att analyseras utifrån från Bottino (2004) modeller och 
Drijvers m.fl. (2010) ramverk. 
 
3.0 Syfte  
Studiens syfte är att erhålla en djupare förståelse för hur undervisande lärare i 
årskurs 1–3 använder applikationer i syfte att skapa situationer vilka kan erbjuda 
tillfällen till lärande. 
 
Frågeställningar  
●Hur beskriver lärarna att de applikationer som de använder utnyttjas i 
matematikundervisningen? 
  
●Hur menar lärarna att utnyttjandet av de valda applikationerna hjälper dem att 
synliggöra och låta eleverna arbeta med det matematiska innehållet? 
  
4.0 Metod 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur studien organiserats utifrån valet av 
intervju som metod. Därefter beskrivs urvalet av respondenter och hur studiens 
genomförande gått till, sedan beskrivs databearbetningens förfarande. Därefter 
diskuteras forskningsetiska ställningstaganden samt studiens tillförlitlighet. 
Slutligen lämnas en beskrivning av hur analysen av data genomförts.  
 
4.1 Val av metod 
Två forskningsgrenar inom samhällsvetenskapen är kvantitativ och kvalitativ 
inriktning. En kvantitativ inriktning fokuserar på prövning av teorier och lägger 
tonvikten på kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman, 2008. s.40). 
Bryman menar att kvantitativ forskning innebär en prövning av teorier genom en så 
kallad deduktiv ansats (ibid. s.40). 
 
Kvalitativ inriktning fokuserar på tolkning av ord vid insamlingen och analys av 
data, en induktiv ansats som antas syna förhållandet mellan teori och praktik som 
innebär ett tolkande perspektiv (Bryman, 2008. s.340).  
 
Då denna studie syftar till att ta reda på lärarnas val och användning av applikationer 
i matematikundervisningen har studien en kvalitativ inriktning, detta med anledning 
av att synliggöra förhållandet mellan olika teorier och den undervisning som sker i 
de olika skolorna.  
 
4.2 Intervjuer 
För att få kunskap om hur applikationer används i matematikundervisningen har 
insamlingsmetoden bestått av kvalitativa intervjuer som syftade till att få spontana 
beskrivningar av intervjupersonernas erfarenhet (Kvale & Brinkman, 2014. s.47). I 
användning av intervju som redskap bör intervjun planeras systematiskt för att 
synliggöra intervjupersonernas information. Kvale & Brinkman menar att intervjuns 
trovärdighet bygger på att intervjuaren inte styr intervjun eller ställer ledande frågor 
(ibid. s.295). Denna studie har därför organiserats efter en semistrukturerad modell. 
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Bryman (2008. s.415) menar att semistrukturerade intervjuer bör utgå från öppna 
frågor där intervjupersonerna har möjlighet att utforma svaren individuellt. 
Författaren menar även att den semistrukturerade intervjun skapas utifrån teman 
som medför möjligheter för intervjupersonen att besvara intervjufrågorna väldigt 
fritt. Intervjuaren i semistrukturerade intervjuer får därmed även möjlighet att ställa 
följdfrågor med anknytning till vad intervjupersonen sagt (ibid. s.415).  
 
Utifrån forskningsfrågorna och bakgrundslitterturen i denna studie skapades de tre 
olika teman: användning av applikationer, matematiskt syfte och elevers 
kunskapsutveckling. Respektive tema har därefter utvecklat de frågeställningar eller 
den intervjuguide (Bilaga 2) som ligger till grund för intervjuerna. Kvale & 
Brinkman menar att tematisering innebär att tydliggöra den tänkta studiens syfte, 
vilket därför innebär att studiens fokus blir mer tydligt. Forskaren bör även vara 
påläst inom områdets tema för att utöka möjligheten att ställa relevanta frågor (ibid. 
s.149). 
 
En intervjuguide innebär därför att frågor som hör ihop med aktuellt tema utformats. 
Bryman menar dessutom att frågorna under den semistrukturerade intervjun inte 
behöver komma i intervjuguidens ordning, vilket medför att intervjuprocessen 
därför är relativt flexibel och tyngdpunkten grundas i hur intervjupersonen uppfattar 
frågor, och vid det som enligt intervjupersonen anses viktigt (Bryman, 2008. s.415).  
 
Denna studies intervjuer har spelats in med syfte att synliggöra att frågeställningarna 
ställts på ett korrekt sätt, och för att utesluta ledande frågor i intervjuprocessen men 
även för att synliggöra intervjupersonernas svar. Detta förfarande har möjliggjort att 
den bearbetade data därefter har kunnat analyseras efter de teorier som denna studie 
utgår ifrån.  
 
4.3 Urval  
Urvalet av intervjupersonen har genomförts via ett så kallat bekvämlighetsurval, 
Bryman (2008. s.194) menar att tillvägagångssättet innebär att urvalet av 
intervjupersoner finns i forskarens närhet. I denna studie innebär urvalet att 
intervjupersonerna har funnits inom ett rimligt geografiskt område för möjligheten 
att fysiskt kunna genomföra intervjuerna. Samtliga sex intervjupersoner är därför 
fördelade i en kommun i närheten av en medelstor stad i Mellansverige. 
 
I urvalet av intervjupersoner valdes totalt sex legitimerade lärare som arbetar eller 
som har arbetat aktivt med applikationer i matematikundervisningen i årskurs 1–3. 
I tabell 1 visas information om lärarna med fingerat namn.  
 
Tabell 1. Information om lärarna 
Lärarna:  Antal 

år i 
yrket: 

Antal år med 
frekvent 
användning 
av 
applikationer: 

Fortbildning i 
att använda 
applikationer: 

Erika 12 7 Nej 
Petra 13 2 Nej 
Emma 15 4,5 Nej 
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Lärarnas bakgrundsinformation 
Fyra av lärarna hade arbetat med applikationer i cirka fyra år. En av lärarna hade 
arbetat i endast 2 år och en annan i 7 år. Ingen av de intervjuade lärarna hade 
genomgått någon form av fortbildning. 
 
4.4 Genomförande 
Information om skolors användande av digitala verktyg söktes via olika skolors 
hemsidor i fyra olika närliggande kommuner. De skolor som beskrivit att de använde 
digitala verktyg som datorer eller surfplattor valdes därefter ut. Mail med 
information om studiens syfte och undersökning förklarades och informationsbrev 
(Bilaga 1) bifogades och sändes till de valda skolornas rektorer. Mailets 
informationsbrev vidarebefordrades sedan till berörda lärare. I informationsbrevet 
tillfrågades samtliga lärare om de kunde tänka sig delta i undersökningen enligt de 
forskningsetiska principernas fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Se vidare 
information om de forskningsetiska principerna under punkt 4.6 nedan.  
 
När respektive lärare besvarat och godkänt att ställa upp på en intervju bestämdes 
tidpunkt för intervju. De utförda intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas 
respektive skolor och varje intervjutillfälle utfördes i ett enskilt rum för att undvika 
störande moment. Samtliga intervjuer spelandes in i syfte att inte missa viktig 
information.  
 
Kvale & Brinkman (2014) menar att inför intervjuer så behöver intervjupersonen 
skapa sig en uppfattning om intervjuaren innan intervjupersonen kan känna sig 
bekväm för situationen (ibid. s.170). Samtalet inleddes därför med en presentation 
om syftet till denna uppsats fokus som Kvale & Brinkman kallar en ”orientering” 
(ibid. s.170). När de enskilda intervjuerna genomförts bör intervjupersonen även få 
möjlighet att komplettera eventuella tankar (ibid. s.171).  
 
4.5 Databearbetning   
Då denna studie syftar till att få kunskap om hur lärare i årskurs 1–3 använder 
applikationer i matematikundervisningen med syfte att skapa tillfällen till lärande. 
Har bearbetningen av insamlade data i denna studie genomförts via en 
innehållsanalys. Bryman (2008) beskriver metoden som ett verktyg för att få fram 
data från texter och dokument (ibid. s.281).  
 
Det inspelade materialet transkriberades vilket innebär en omvandling till en annan 
form enligt Kvale & Brinkman (2014. s.218). Intervjuerna omvandlades därmed till 
skriven text. Transkriberingen innebär att intervjun blev strukturerad och enklare att 
analysera. Kvale & Brinkman betonar även att när intervjun transkriberats till skrift 
framkommer eventuella mönster och motsägelser som därmed skapar en överblick 
som annars inte vore möjlig (ibid. s.220). Den utskriva intervjun blir därmed ett 
verktyg som sedan lättare kan användas vid analysen av den information eller data 
som framkommit. 

Robin 14 4 Nej 
Mia 19 4 Nej 
Lisa 4 4 Nej  
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Det inspelade och sparade materialet i denna studie lyssnades igenom i direkt 
anslutning till de enskilt genomförda intervjuerna. Detta genomfördes för att 
upptäcka eventuella inspelningsbrister medan intervjuerna var aktuella för 
intervjuarens minne. Kvale & Brinkman menar att utskriften av en inspelning 
innebär en del val som intervjuaren måste göra. Bland annat bör intervjuaren 
inledningsvis bestämma sig för om utskriften ska göras ordagrant eller om den ska 
ha en rent skriftlig stil (ibid. s.221). Den första intervjun transkriberades efter 
ordagrann muntlig stil där pauser (…), skratt, suckar och upprepningar som ”hm” 
och ”öh” dokumenterades men denna form visade sig alltför tidskrävande och därför 
beslutades att följande transkriberingar skulle utesluta upprepningar och endast 
innehålla markeringar för pauser och känslouttryck för skratt och suckar.  I resultatet 
har dock citat från lärare omskrivits i rent skriftlig stil för att tydliggöra språket i 
denna studie. Kvale & Brinkman menar att det inte finns några generella riktlinjer 
att följa för hur detaljerad en transkribering bör vara. Författarna menar att det är 
avsikten som styr hur transkriberingen går till (ibid. s.221–222). 
 
4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 
I denna studie har samtliga deltagande lärare informeras om studiens syfte som 
tydliggjorts via informationsbrevet (Bilaga 1) som mailades till lärarna innan 
intervjuerna genomfördes. Medverkande lärare fick via informationsbrevet även 
information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och att detta beslut 
inte kunde påverkas. Via informationsbrevet framkom att lärarna och deras berörda 
skola och kommun var garanterade anonymitet och att det insamlade materialet 
skulle förvaras på ett ställe som obehöriga inte hade tillgång till. Brevet innehöll 
även uppgifter om hur insamlad endast skulle användas för studiens ändamål och att 
när uppsatsen blivit godkänd skulle samtliga ljudfiler raderas. Alla intervjupersoner 
har behandlats med anonymitet och det insamlade materialet finns endast till 
förfogande för intervjuaren.  
 
De forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning är ämnade att hjälpa den enskilde forskaren i sin studie. Forskningskravet 
innebär att befintliga kunskaper och metoder förbättras och genomförs noggrannare 
(Vetenskapsrådet, 2011. s.5). Fyra huvudkrav på forskningens utförande presenteras 
via fyra huvudkrav: 
 
Informationskravet -  Betyder att personer som ingår i forskningen ska informeras 
om studiens syfte. Det ska även tydligt framkomma om hur deltagandet formats 
samt hur deltagandet går till. Det ska dock tydligt framgå att personens medverkan 
är helt frivillig och att personen när som helst kan avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2011. s.6). 
 
Samtyckekravet –  Betyder att den medverkande personen har själv rätt för att 
bestämma över sin medverkan. När personer under 15 år deltar ska samtycke från 
vårdnadshavare erhållas (Vetenskapsrådet, 2011. s.9). 
 
Konfidentialitetskravet – Innebär att personer som deltar i undersökningen ska vara 
helt anonyma och att personernas uppgifter ska bevaras på ett ställe som obehöriga 
inte har tillgång till (Vetenskapsrådet, 2011. s.12). 
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Nyttjandekravet – Tydliggör att all insamlad data endast får användas för 
forskningsuppgiftens syfte (vetenskapsrådet, 2011. s.14). 
 
4.7 Tillförlitlighet 
När kvalitativa studier ska bedömas så brukar just begreppen validitet och reliabilitet 
användas. Validitet handlar om huruvida det som sägs ska prövas verkligen prövats 
och för att en studie ska inneha en hög validitet bör studiens resultat därför vara 
mätbara och överförbara (Kvale & Brinkman, 2014. s.296). Kvale & Brinkman 
menar att en undersöknings validitet kan avgöras genom sju stadier:   

 
1) Tematisering, undersöker hur härledandet skapas från teorier till 
forskningsfrågor.  
 
2). Planering, hur intervju-  designen eller metoden är ämnade för 
studiens syfte och ämne. Men även om intervjus resultat kan förmedla 
ny kunskap.  
 
3). Intervju, handlar om tillförlitligheten hos intervjupersonerna och 
intervjuernas kvalitet.  
 
4). Utskrift, undersöker huruvida transkriberingen från talat språk till 
skrift är valid. 
  
5). Analys, behandlar om forskningsfrågorna är valida och om det 
gjorda tolkningarna är hållbara. 
 
6). Validering, behandlar vilken form av validering som passar den 
specifika studien.  
 
7). Rapportering, behandlar om en studie redogör för en valid 
beskrivning av huvudresultat (Kvale & Brinkman, 2014. s. 297–298).  

 
Att validera en studie innebär således att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera dess 
syfte och innehåll. Kvale & Brinkman menar dock att viss kritik påstår att 
forskningsintervjuer kan anses opålitliga då intervjupersonerna beskrivningar kan 
vara osanna (ibid. s.301). 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet speglar frågan om en specifik undersöknings slutliga 
resultat kan återfås om undersökningen genomförs ännu en gång och om studien ska 
inneha en hög reliabilitet bör resultatet därför vara opåverkat när en annan person 
utför samma studie (Bryman, 2008. s.49). Bryman menar att det finns svårigheter 
att uppnå reliabilitet inom kvalitativ forskning då forskningen omfattas av sociala 
miljöer (ibid. s.352). Kvale & Brinkman (2014) menar att intervjuers reliabilitet dels 
handlar om intervjuaren ställer ledande frågor eller om respondenten eventuellt ger 
andra svar vid senare intervjuer (ibid. s.295).  
 
För att bekräfta en studies validitet eller reliabilitet bör därför studien vara 
repeterbar, vilket innebär att undersökning måste kunna genomföras flera gånger 
och resultera i samma svar (Gilje & Grimen, 2007. s.22; Kvale & Brinkman, 2014. 
s.296). Studien bör även grundas i vetenskapliga teorier som därför medför att 
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studien bör vara intersubjektivt åtkomlig, vilket innebär att andra forskare ska kunna 
utföra undersökningen (Gilje & Grimen, 2007. s.23). 
 
4.8 Analys av data 
Efter varje avslutad transkribering, lyssnades inspelningen igenom för att verifiera 
transkriberingen mot inspelat material. När samtliga intervjuer transkriberats och 
skrivits ut jämfördes intervjupersonernas information mot studiens teoretiska 
ramverk. Data analyserades på ett sådant sätt att Bottino (2004) tre modeller: 
färdighetstränings modell, elevcentrerad modell och socialt deltagande modell, 
användes för att undersökas hur applikationer utnyttjas i undervisningen. När lärarna 
exempelvis beskrev att användningen skett utifrån ett behov av ett alternativt 
arbetssätt som ett komplement till läroboken eller för att färdighetsträna, markerades 
denna data med en grönfärgad penna för att tillhöra färdighetsträningsmodellen. Vid 
beskrivningar av applikationer som utnyttjades för att utmana eleverna eller vid 
valet av specifika applikationer för att träna elevernas förståelse markerades texten 
med en rödfärgad penna som tydliggjorde de elevcentrerade modellerna. I de fall 
då interaktion mellan elever diskuterades markerades texten med en gulfärgad penna 
för att urskilja socialt deltagande modell.  
 
Vidare användes Drijvers m.fl. (2010) tre olika faktorer inom orkestrering 
(instrumental orchestration): didaktisk konfiguration, utnyttjandet och didaktisk 
förmåga, för att synliggöra hur lärarna anser att användandet av applikationer 
hjälper elever att arbeta med det matematiska innehållet. För att markera hur urvalet 
och planeringen av specifika applikationer gått till markerades texten med en 
blåfärgad penna för att urskilja lärarnas didaktiska konfiguration. Vid lärarnas urval 
av konkret utvalda applikationer markerades texten med en rosafärgad penna för att 
tydliggöra utnyttjandets syfte. Och för att tydliggöra hur urvalet och användandet 
motiveras i undervisningen användes en lilafärgad penna för att urskilja lärarnas 
didaktiska förmåga. Därefter kunde resultatet synliggöras och beskrivas utifrån de 
delar som det teoretiska ramverket utgjorts av.  
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5.0 Resultat  
Resultatet presenteras med utgångspunkt i studiens två frågeställningar. Dessa har i 
sin tur delats upp i tre underrubriker vilket motsvarar rubrikerna på de tre modeller 
gällande utnyttjandet i Bottinos ramverk respektive de tre kategorierna för 
orkestrering i Drijvers m.fl. ramverk. Avslutningsvis sammanfattas resultatet. 
 
5.1 Utnyttjandet av applikationer i matematikundervisning 
Färdighetstränings modell  
Denna modell fokuserar på de digitala verktygens specifika inriktning på begränsade 
förmågor med ett tydligt fokus på färdighetsträning. Lärarnas urval av applikationer 
utgår ifrån att innehållet ska vara lätt att förstå så att eleverna kan vara självgående 
i användandet. Lärarna nämner även att de kan se att eleverna har behov av den 
snabba variationen som dessa applikationer tillför. I urvalet av applikationer 
framkommer dessutom att majoriteten av lärarna i denna studie nämner 
färdighetsträning som en av de främsta orsakerna till det allmänna användandet i 
matematik. En motivering till användandet av just färdighetsträningsmodeller utgörs 
efter behovet av att ge eleverna möjlighet att öva uppgifter på ett varierande sätt. 
Det framkommer tydligt att lärarna anser att färdighetsträningen med hjälp av 
applikationer bidrar till ett motiverande och lustfyllt lärande som därför påverkar 
elevernas uthållighet. En av de intervjuade lärarna sade även: 
 

Syftet är nästan uteslutande färdighetsträning för att utnyttja tiden. Jag 
upplever att för yngre elever framförallt brukar det dala på slutet och plockar 
man då fram iPads, så plötsligt är eleverna tillbaka i sina matematiska tankar 
och det är ju vinster. I stället för att nöta på papperet så har ju iPaden en 
överlägsen plats, det som annars blir tradigt blir lätt kul (Mia). 

 
Lärarens beskrivning synliggör att användandet oftast utgår från färdighetsträning, 
eller som ett komplement för att träna exempelvis klockan eller huvudräkning. 
Enligt lärarna medför dessa applikationer att eleverna får ork och motivation till att 
arbeta hela lektionstiden. 
 
Elevcentrerad modell 
Den elevcentrerade modellen kännetecknas av att elever arbetar enskilt med 
specifika applikationer. I viss utsträckning läggs även fokus på hur elevernas 
kognitiva funktioner påverkas av användandet av digitala verktyg. I resultatet 
framkommer att två av lärarna använder surfplattornas applikationer för enskilt 
arbete mellan elev och applikation. Några lärare kombinerar enskilt arbete och 
arbete mellan två elever. En av lärarna har väldigt få surfplattor till förfogande och 
därför används surfplattornas applikationer oftast för arbete mellan elever. I 
utnyttjandet av applikationer som anses möjliggöra kunskapsutveckling för eleverna 
menar majoriteten av lärarna att applikationerna bör vara utmanande för eleverna. 
Lärarnas beskrivningar av elevernas kunskapsutveckling med hjälp av applikationer 
varierar dock, bland annat framkommer att applikationer kan hjälpa eleverna som 
anser att till exempel repetition av uppgifter är jobbigt, eller för att hjälpa de elever 
som tycker att det är jobbigt att använda pennan. Det framkommer dessutom att 
möjligheten att individanpassa applikationer efter elevernas behov är en viktig del. 
Det synliggörs även att möjligheten till variationen av uppgifter och framställandet 
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av matematik på ett annorlunda sätt anses skapa möjligheter för elevernas 
kunskapsutveckling.  En av lärarna uttryckte detta så här: 
  

Jag tror att möjligheten till att lära sig på olika sätt är en klar fördel för elever. 
Om en elev exempelvis inte kan klockan, vi har tittat på film, vi har pratat, 
eleverna har fått en egen klocka och vrida på, vi har skrivit i boken. Då kan 
iPaden vara ytterligare ett sätt att träna klockan på och då kanske det plötsligt 
faller ner, för att det var så roligt, och så lär sig eleverna bättre (Petra). 

 
I citatet ovan påtalar läraren fördelen med att använda bland annat applikationer. 
Läraren menar att applikationer kan vara en del av ett varierande arbetssätt som i 
förlängning kan leda till större möjlighet att uppnå matematisk förståelse. 
 
I resultatet framkommer att lärarna anser att det är svårt att se några tydliga 
inlärningsvinster via användandet av applikationer. En av lärarna menade att 
elevernas via applikationernas matematiska innehåll, det visuella uttrycket samt 
eventuellt det ljud eller den musik som ingår i vissa applikationer innebär att 
eleverna tränar matematik fast de inte vet om det. En annan lärare menade att 
eventuella inlärningsvinster endast kunde avgöras om läraren sitter ned bredvid 
eleven. Några lärare menade även att det är svårt att svara på denna fråga men ansåg 
dock att via diskussioner så kunde de ibland urskilja specifika delar som eleverna 
lärt sig, en av lärarna svarade: 
 

Eleverna får ju en direkt bekräftelse, det är ju tyvärr så att eleverna får ett rätt 
eller fel svar, det är ju tyvärr så det funkar. Men det jag kan se om de till 
exempel jobbar med 10-kompisar har de lärt sig att generalisera och tänka 
”3+7=10 30+70=100 300+700=1000”, det är klart att då ser jag ju att 
användandet gjort eleverna nytta (Mia). 

 
Lärarens citat påtalar att elevernas enskilda kunskapsutveckling kan vara svåra att 
upptäcka. I resultatet så tydliggörs även att samtliga lärare menar att bedömningen 
av elevernas kunskapsinlärning är något som sker övergripande genom 
matematikundervisningen.   
  
Socialt deltagande modell 
Innebär en modell som erbjuder eleverna att lära i en social kontext. Då det genom 
resultatet framkommit att färdighetsträning är en av dom främsta anledningarna till 
användning av applikationer i undervisningen, innebär det att lärande i en social 
kontext hamnar i bakgrunden vid användandet. Resultatet visar dock att lärare 
saknar applikationer som erbjuder interaktion mellan elever. Flera av lärarna 
uttrycker emellertid att i de fall eleverna arbetar två och två med en applikation så 
skapas interaktion mellan elever, bland annat så säger en av lärarna: 
 

När eleverna exempelvis använder appen 10-kamrater kan de arbeta 
tillsammans och det är ganska häftigt att se den interaktion som skapas 
mellan eleverna, oftast jobbar eleverna två och två eftersom vi inte har iPads 
till alla och det är ju även ett syfte att de ska samarbeta (Emma).  

 
I citatet framkommer även att lärarna kan se hur den interaktion som uppstår 
påverkar eleverna positivt. 
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5.2 Lärarnas motivering till hur applikationer synliggör det 
matematiska innehållet 
Didaktisk konfiguration 
Innebär den planering och val av applikationer, där det funktionella innehållet 
specificeras som ett verktyg för att möjliggöra elevernas kunskapsutveckling. I 
resultatet framkommer att lärarnas planering av applikationer i undervisningen först 
genomförs utifrån rekommendationer från kollegor, lärartidningar, vissa läromedel 
och från sociala mediers olika intressesidor som exempelvis Facebook. Dessutom 
nämner några av lärarna specifika sidor som ”Pappasappar.se”, vilket är en digital, 
privat intressesida som testar och rekommenderar bra applikationer. Lärarna 
använder även den digitala sidan ”Skolappar.nu” som är en internetsida där 
pedagoger recenserar användbara applikationer för skolan. Den första planeringen 
av aktuella applikationer genomförs således via rekommendationer där lärarna söker 
underlag som berör det aktuella innehåll som eleverna behöver repetera eller få 
synliggjort på ett alternativt sätt. När lärarna söker efter applikationer använder de 
exempelvis ”Pappas appar” och anger i sökområdet på den specifika internetsidan 
det innehåll som eleverna behöver repetera eller i vissa fall introduceras till. När 
sökområdet specificerats inom exempelvis geometri uppkommer ett flertal 
alternativa applikationer, vid varje förslagen applikation finns därefter kortare 
information om vilket digitalt verktyg applikationen passar till, vilken årskurs eller 
ålder den riktas till, det finns även en betygsskala mellan 1–5. Sedan laddas vald 
applikation ned och om applikationen anses vara ett bra alternativ för repetition av 
uppgifter på ett utmanade och roligt sätt för eleverna testat applikationen och sedan 
introduceras den för eleverna.  
 
Utnyttjandet 
Tydliggör lärarens förmåga att avgöra hur de utvalda applikationernas innehåll kan 
motiveras som underlag till en undervisning som avser att skapa lärandetillfällen för 
elever. I lärarnas urval så styr det specifika lektionstillfällets behov, och då oftast i 
form av applikationer som skapats för ren färdighetsträning. Lärarna anser att 
utnyttjandet motiveras som ett komplement till den traditionella undervisningen. 
Där eleverna via det visuella uttrycket motiveras och engageras av uppgifterna som 
erbjuds. I urvalet av specifika applikationer ingår dessutom applikationer som anses 
utmanande för eleverna eller applikationer som har inbyggda belöningssystem. Det 
utmanande applikationerna anses engagera och motivera eleverna och en av lärarna 
menar:  
  

De utmanande är bäst, när eleverna får tänka lite och diskutera tillsammans 
då blir även appen roligare för eleverna diskuterar (Petra). 

 
Citatet tydliggör en av de delar som motiveras för användning i 
matematikundervisningen.  
 
Didaktisk förmåga 
Innebär de beslut och de handlande som läraren tagit genom både den didaktiska 
konfigurationen, där specifika applikationer valts ut och hur dessa applikationer 
sedan utnyttjas eller används i matematikundervisningen. Didaktisk förmåga 
innebär således att läraren behöver ha förmågan att analysera hur uppgifterna i 
applikationerna är utformade och om uppgifterna passar för sammanhanget. 
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Majoriteten av lärarna provar applikationerna innan användning, och i vissa fall 
finns även möjligheten att presentera applikationen på den interaktiva skrivtavlan 
för att användandet ska bli tydligare för eleverna. En av lärarna påpekar även: 
 

Det är väldigt viktigt att man tittat igenom apparna ordentligt och det som 
man ofta reagerar på och som är svårt det är ju vem som gjort spelen. Ofta är 
det inte helt genomtänkta pedagogiskt. Det är ju inte pedagoger som gjort 
spelen, och dom blandar uppgifter så man tänker, ”Hur tänkte dom nu”, så 
det är lite svårt. Man behöver köra igenom alla appar för att känna efter om 
det är vettigt (Lisa). 

 
Citatet tydliggör behovet av att kontrollera applikationer innan användning för att 
de ska kunna motiveras som ett bra underlag i undervisning. Läraren behöver därför 
ha förmågan att se vilka möjligheter som applikationen erbjuder eleven. 
 
I resultatet framkommer dock att användandet och beslutandet av specifika 
applikationer utförs utan djupare analys av applikationers innehåll. Lärarnas 
motivering till urvalet ingår i planeringen av ett varierande arbetssätt.  Verktygens 
innehåll är oftast baserat på specifik träning eller repetition, den didaktiska frågan 
vad, kan därför besvaras som att urvalet sker utifrån det specifika matematiska som 
behöver tränas för tillfället. Hur, frågan besvaras via resultatet som ren 
färdighetsträning och varför frågan kan besvaras genom både ett varierande 
arbetssätt, lustfyllt lärande men även genom en av lärarnas motivering: 
 

Jag försöker att lyssna mycket på eleverna för om eleverna tycker att appen 
är tråkig så går den ju inte hem (Robin). 

 
Ovanstående citat synliggör att elevernas åsikter anses viktiga för läraren. Det är 
viktigt att läraren har fingertoppskänsla och är lyhörd hur applikationen verkar när 
eleverna utnyttjar den. 

 
I resultatet framkommer dessutom att lärare menar att de använt samma 
applikationer i flera år och till och med sedan surfplattan introducerats på skolan. 
Flera av lärarna påpekar dock att det skulle behöva se över applikationerna lite 
oftare. En av lärarna säger bland annat:  
  

Jag önskar att jag hade mer tid för att kolla över apparna, det kommer ju hela 
tiden nya men man tar sig inte den tiden utan kör på med apparna man har 
(Mia). 

 
Citatet tydliggör att lärarna behöver gå igenom innehållet i de applikationer som 
används 
 
Sammanfattning av resultat 
Lärarna planering och urval av matematikapplikationer sker utifrån 
rekommendationer och efter det begrepp, förmåga eller det innehåll som eleverna 
behöver repetera. Majoriteten av dessa applikationer baseras på färdighetsträning, 
med ett innehåll som anses vara lätt att förstå, samtidigt som det förväntas vara 
utmanande för elever. Lärarna anser att användandet medför ett lustfyllt och 
varierande arbetssätt för eleverna och applikationer anses vara ett bra komplement 
för den traditionella undervisningen i de fall då eleverna behöver repetera uppgifter. 
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Ett lärande i en social kontext är dock en brist då många elever arbetar ensamma 
med applikationer, även om vissa lärare anpassar undervisningen till arbete mellan 
elever. Det framkommer att lärarnas beskrivning av elevernas kunskapsutveckling 
varierar och elevernas lärande synliggörs mer genom en mer sammantagen 
bedömning inom matematikinlärning. Det framkommer dessutom att majoriteten av 
lärarna provar applikationerna innan och dessutom tydliggör några av lärarna hur 
viktigt det är att studera applikationernas innehåll innan användning då vissa 
applikationer saknar matematisk noggrannhet.  
 
6.0 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras undersökningens metod och dess resultat. 
Resultatdiskussionen lyfter studiens resultat i förhållande till aktuell forskning 
genom bakgrunden samt den teoretiska bakgrunden.  
 
6.1 Metoddiskussion  
För att söka svar på undersökningens syfte, hur undervisande lärare i årskurs 1–3 
använder applikationer i syfte att skapa situationer vilka kan erbjuda tillfällen till 
lärande, användes en kvalitativ metod med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
Frågeställningarna som studien sökte svar på var, hur lärarna beskriver att de 
applikationer som de använder utnyttjas i matematikundervisningen och hur menar 
lärarna att utnyttjandet av de valda applikationerna hjälper dem att synliggöra och 
låta eleverna arbeta med det matematiska innehållet. 
 
Val av metod  
Efter den tidigare genomförda litteraturstudiens resultat väckte nyfikenheten att ta 
reda på hur lärarna använder applikationer i undervisningssyfte. För att få kunskap 
om detta föll valet på intervjuer. Då denna studie har en kvalitativ inriktning 
bestämdes att semistrukturerade intervjuer skulle användas. Om tid funnits hade 
studien kunnat kombinerats med någon ytterligare metod, det Bryman (2008) kallar 
triangulering. Intervjuerna hade därmed kunnat kompletteras med exempelvis 
observationer. Bryman menar att via en triangulering hjälper de båda metoderna till 
att fylla ut varandras luckor (ibid. s.56). Användandet av enbart en metod kan dock 
i detta avseende därför anses som en av studiens brister.  
 
Urval  
Urvalet genomfördes via ett bekvämlighetsurval vilket innebär att samtliga sex 
lärare fanns inom ett rimligt geografiskt område som medförde möjligheten för en 
fysisk intervju. De lärare som tackade ja till intervjun var sex legitimerade lärare 
som arbetar eller har arbetat aktivt med applikationer i matematikundervisning.  
Bekvämlighetsurvalet medförde dock en begränsning till skolor inom samma 
regioner vilket kan ha medfört att de tillfrågade skolorna arbetade utifrån likande 
arbetssätt. Det kan även kritiseras att samtliga sex lärare som slutligen intervjuades 
arbetade inom samma kommun, men det bör dock tilläggas att lärarna i denna studie 
är verksamma i olika årskurser vilket därför stärker trovärdigheten då valet av 
specifika applikationer utförs efter det matematiska behovet i olika årskurser. 
 
Intervjuer 
Rollen som intervjuare är en komplex situation där exempelvis intervjuarens person 
och integritet är avgörande för intervjuns karaktär menar Kvale & Brinkman (2014. 
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s.111). Den kvalitativa intervjuprocessen innebär ett socialt möte som producerar 
kunskap och bygger på intervjuarens ämneskunskaper och färdigheter och för att bli 
en bra intervjuare krävs därför mycket träning (Kvale & Brinkman, 2014. s.85).  
 
Vanan att genomföra intervjuer kan dock ifrågasättas i denna studie, vilket därför 
också kan innebära en brist i detta arbete. Inför skapandet av intervjufrågor 
utformades först tre olika och tydliga teman: användning av applikationer, 
matematiskt syfte och elevernas kunskapsutveckling. Dessa utgjorde i sin tur en mall 
för utformningen av den intervjuguide som skapades. Skapandet av intervjuguiden 
genomfördes utifrån studiens syfte och genom temat och intervjufrågorna skapades 
därför en grund som kan anses tillförlitlig. Bryman (2008) påpekar att 
intervjufrågorna inte behöver komma i någon specifik ordning, vilket därför innebär 
att intervjun blir relativt flexibel (ibid. s.415). Flexibiliteten i studiens medförde att 
genomförandet blev lättsamt trots ovanan att intervjua. Den semistrukturerade 
intervjuerna har inneburit att frågorna som skapades och ställdes till lärarna gav 
möjlighet för dem att besvara frågorna individuellt. Följdfrågorna som uppkom 
innebar att intervjupersonen fick utveckla sina svar, vilket har gett styrka till 
studiens resultat, vilket även Bryman (2008) påpekade. Samtliga intervjuer i denna 
studie spelades in med syfte att granska så att frågorna i intervjun inte var ledande 
och för att synliggöra intervjupersonerna svar.  
 
Insamlade data 
Den insamlade data från intervjuerna lyssnades igenom i direkt anslutning till varje 
genomförande, för att upptäcka eventuella språkbrister medans intervjun var färsk 
för intervjuarens minne, vilket därför stärker den insamlande datakvaliteten. 
Därefter transkriberades materialet och den skrivna texten jämfördes med det 
inspelade materialet. Kvale & Brinkman (2014) påpekar att för att forskningen ska 
hålla god kvalitet krävs att resultaten är korrekta, vilket därför innebär att 
transkriberingen ska ske med noggrannhet (ibid. s.111).  
 
Insamlade data analyserades därefter mot studiens teoretiska ramverk, vilket 
följaktligen har skapat ett tolkande perspektiv. Användandet av ett teoretiskt 
ramverk har höjt denna studies kvalitet då kategoriseringar genomförts för att 
separera datamaterialet så att det blivit tydligt och objektivt. Kvale & Brinkman 
(2014) menar dock att det är svårt att definiera intervjuer genom objektivitet. Inom 
kvalitativ forskning menar därför Kvale & Brinkman att exempelvis intervjuaren 
behöver ha tillförlitlig kunskap och intervjuaren får inte påverkas av sina personliga 
åsikter (ibid. s.292). 
 
Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet eller reliabilitet speglar frågan om undersökningen går att genomföra 
igen och att få samma resultat om igen. Om exakt samma studie hade genomförts 
inom kort hade ett likande resultat framkommit. Men med tanke på digitaliseringens 
framfart i vårt samhälle och den ständiga informationsflöde som vi omringas av så 
hade resultatet så sakteliga förändrats. Kvale & Brinkman (2014) menar även att 
viss kritik kan riktas till intervjuer då beskrivningar kan vara osanna (ibid. s.301). 
Men intervjufrågorna som ställts i denna studie har inte varit ledande vilket därför 
höjer studiens reliabilitet. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Det tydliggörs att lärarens uppgift är att skapa en undervisning som möjliggör ett 
lärande för elever (Skott, m.fl. 2010. s.377). Detta bekräftas delvis genom resultatet 
då lärarnas urval av användbara applikationer i matematikundervisningen sker 
utifrån det tillfälliga behovet eller det begrepp eller den förmåga som eleverna 
behöver träna på för tillfället, och med ett innehåll som bör vara lätt att förstå för att 
förenkla användandet. Genom resultatet så framkommer således att användandet av 
applikationer i undervisningen utnyttjas till viss del mot förmågan, att använda och 
analysera olika matematiska begrepp (Skolverket, 2016. s.54).  
 
Det framkommer att det lustfyllda lärandet och möjligheten att få repetera en uppgift 
på ett annat sätt är ett av del val som majoriteten av lärarna gör, ett komplement till 
den traditionella undervisningen. Lärarna anser även att när eleverna använder 
applikationer så påverkas även uthålligheten. En av lärarna anser även att 
surfplattornas applikationer är överlägsna papperet och pennan i avseende för att 
motivera elever. På detta sätt bekräftas att styrdokumentens formulering om att 
undervisningen ska eftersträva att elever finner lust till lärande blir uppfyllt i 
användandet av applikationer (Skolverket, 2016. s.10). Det tydliggörs även via 
kursplanen för matematik att elevernas intresse för ämnet ska utvecklas via olika 
uttrycksformer vilket också kan bekräftas via resultatet. 
 
Lärarnas didaktiska konfiguration eller val av applikationer i undervisningen sker 
utifrån rekommendationer av applikationer som näst intill uteslutande skapats för 
ren färdighetsträning. Enligt Bottino (2004) så kännetecknas färdighetsmodeller av 
specifik och begränsade repetition och när undervisningen syftar till att eleverna 
behöver befästa vissa matematiska delar så anses därför lärarnas val av 
färdighetsträningsapplikationer vara ett bra alternativ. Den sociala interaktionen 
som är viktig för all kunskapsinlärning prioriteras inte genom applikationernas 
utformning. Genom resultatet så framkommer dock att i vissa fall så används 
surfplattorna av flera elever och dessa lärare menar att eleverna löser uppgifter 
tillsammans via diskussioner och att dessa situationer är meningsfulla för 
inlärningen.  
 
För att lärare ska ha förmågan att analysera de inlärningsvinster som uppkommer 
via användandet av applikationer krävs att lärare har erfarenhet av att använda 
applikationer (Jönsson m.fl. 2009. s.48). En av lärarna säger att läraren behöver sitta 
ned bredvid eleven för att få en uppskattning om elevens inlärningsvinster. Via 
styrdokumenten så framkommer att lärarens ansvar är att utvärdera och ständigt 
utveckla undervisningen (Skolverket, 2016. s.11). Detta tydliggör att urvalet av 
applikationer kräver en relativt grundlig genomgång för att de ska kunna motiveras 
för att användas i undervisning. I resultatet framkommer att utvärderingar av 
applikationerna sker i de flesta fall genom att lärarna testar applikationen innan. Det 
framkommer även att elevernas intresse för olika applikationer är väldigt avgörande 
för användandet, exempelvis nämndes elevernas behov av den snabba variationen 
som applikationer tillför uppskattas av eleverna. Men kanske är eleverna förlorade 
av det visuella uttrycket vilket medför att lärandet saknar ett verklighetsbaserat 
sammanhang. En av lärarna sade till exempel att ”de tränar fast de inte vet om det” 
men om eleverna tränar fast de inte vet om det, vilket lärande har eleverna i så fall 
erhållit.  Linderoth (2014) menar att spel som skapats för lärande innehåller både 
regler och ett tema. Reglerna står för den interaktion som ska uppstå mellan spelare 
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och spel. Temat lyfter något som står utanför. Linderoth menar därför att det 
spelbaserat lärande bör utgå från spelets regler och inte från spelets tema. Temat ska 
inte vara det primära i spelet för då förloras sammanhanget och en så kallad 
ludifiering uppstår. De spel som används i undervisningssammanhang bör därför ha 
ett tema som är tydligt förankrat med spelets regler (ibid. s.181). Därför kan 
elevernas motivation eller omotivation till vissa utvalda applikationer ifrågasättas. 
Det krävs därför att lärarna verkligen analyserar innehållet inför användandet och 
inte avfärdar applikationer enbart efter elevernas åsikter. Det framkom dock i 
resultatet att lärarna mer eller mindre studerade applikationerna innan användning. 
En av lärarna betonade dock att i vissa fall så ifrågasatte läraren skaparen av 
specifika spel då läraren funnit brister i den pedagogiska utformningen. Vilket 
bekräftar Cayton-Hodges m.fl. (2015) resultat som visade att flertalet av de 
matematikapplikationer som ingått i deras studie bland annat hade brister i form av 
matematiska noggrannhet (ibid. s.12). 
 
Då digitala verktyg skapar förändrade förutsättningar för planeringen av 
matematikundervisning blir resultatet att undervisningen blir mer komplext 
(Jönsson & Lingefjärd, 2012). Genom resultatet framkommer att ingen av de sex 
lärarna som ingått i denna empiriska studie har genomgått någon fortbildning i 
användandet, utan samtliga lärare har fått lära sig genom att enskilt skaffa 
information och kunskap. Då fortbildning har varit en bristvara för lärarna är det 
inte konstigt att urvalet eller planering av applikationer sker efter behovet och att 
användandet genomförts med ett syfte för att utnyttja ett varierat arbetssätt eller som 
ett rent komplement och bra alternativ till papperet och pennan. Möjligen kan även 
orsaken för svårigheten att analysera verktygens innehåll och det didaktiska val som 
lärarna genomför grundas i att lärarna saknar fortbildning.  
 
I utformandet av en undervisning som skapar möjligheter för lärande menar Drijvers 
m.fl. (2010) att lärarna behöver ha kännedom hur de digitala verktygen ska användas 
och motiveras i undervisningens utformning. Drijvers m.fl. nämnde uttrycket 
orkestrering (instrumental orchestration) för att påvisa vikten av de digitala 
verktygens korrekta användande då betydelsen kan liknas vid valet av olika 
instrument i en orkestersammansättning. Den orkestrering som framkommer i denna 
studie visar bland annat att uttrycket didaktisk konfiguration, grundas utifrån det 
specifika behovet och via färdighetsträning. Utnyttjandet, av verktygen sker utifrån 
färdighetsträning, behovet av utmanade spel, spel med belöningssystem eller för att 
träna elevernas uthållighet. Didaktisk förmåga, synliggör tydligt behovet av att 
läraren kan analysera det innehåll som applikationerna erbjuder eleven. 
 
Drijvers m.fl. (2010) tre olika faktorer, didaktisk konfiguration, utnyttjandet och 
didaktisk förmåga, kan härledas till det didaktiska frågorna vad, hur och varför den 
specifika undervisningen skapas. Genom denna studies resultat framkommer att 
undervisande lärare använder applikationer för: 
  
 Vad – det specifika behovets ändamål 
 Hur – genom framförallt färdighetsträning 
 Varför – motiveras utifrån ett varierat arbetssätt och lustfyllt lärande 
 
Skott m.fl. (2011) nämnde det gemensamma förväntningar som förekommer mellan 
lärare och elever genom undervisningen, förväntningar som tydliggör att läraren 
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skapar en undervisning som ska möjliggöra lärande för elever (ibid. s.381).  Genom 
resultatet så framkommer tydligt att lärarnas mål med valda applikationer är att 
hjälpa eleverna att nå matematisk förståelse på ett kompletterade sätt. 
 
6.3 Egna reflektioner – förslag på vidare forskning 
I denna studie nämndes inledningsvis att planeringen av hur digitala verktyg ska 
användas i undervisning innebär en utmaning för lärare (Kong, 2009. s.348). Vilket 
även kan bevisas via denna studie. Men då lärarna saknar fortbildning av nyttjande 
så kan väl egentligen deras val inte ifrågasättas. Genom resultatet har det tydligt 
framkommit att lärarna använder applikationer som baserats på färdighetsträning 
som ett alternativ för det i elevernas tycke annars tråkiga arbete. Ett komplement för 
repetition som dessutom medför att elevernas lust till matematikämnet och 
uthålligheten ökar. Det framkommer även att elevernas intresse för specifika 
applikationer också avgör både användandet och urvalet, men om eleverna väljer 
bort applikationer för att det matematiska anses för svårt framkommer inte, men om 
det är så utnyttjas inte möjligheten till kunskapsutveckling.  I relation till elevernas 
påverkan på urvalet kan frågan ställas om eleverna även har möjlighet att välja bort 
andra delar av undervisning som eleverna anser vara tråkiga.  Å andra sidan om valet 
kommer utifrån en undervisning som anses ge eleverna: ett lustfyllt lärande, är valet 
i så fall ett välgrundat val som oftast är avgörande för framförallt elever i de lägra 
årskurserna. En brist i användandet är dock att uppföljning och utvärderingen av 
applikationer inte genomförs. Med en tydligare utvärdering och uppföljning och 
med kunskap om användandet skulle applikationer därför kunna användas i högre 
utsträckning och valet skulle därefter ske utifrån ett mer didaktiskt urval.  
 
För vidare forskning skulle det vara intressant att genomföra en studie från elevernas 
perspektiv där fokus skulle riktas mot elevers kunskapsutveckling. Kan eleverna ta 
till sig av innehållet i exempelvis utmanande spel eller hamnar fokus på 
applikationers tema, eller om eleverna tar med sig sina nyfunna kunskaper och 
kopplar dessa till ett sammanhang.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     
 
Falun 2017-01-31 
 
 
Informationsbrev om studie av hur lärare använder programvaror eller 
applikationer i matematik 
 
Mitt namn är Annica Snell och jag går sista terminen på grundlärarprogrammet vid 
Högskolan Dalarna med inriktning mot elever i årskurs f-3. Jag har precis påbörjat 
examensarbete 2 inom matematikdidaktik, och med anledning av de digitala 
verktygens utveckling inom skolans organisation kommer jag att genomföra en 
studie om hur lärare använder surfplattornas applikationer eller datorernas 
programvaror i syfte att utveckla elevers matematiska förmåga. 
 
Som underlag för denna studie behöver jag göra intervjuer med lärare från olika 
skolor som aktivt använder applikationer eller programvaror i 
matematikundervisningen. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 min och kommer att 
spelas in med syfte att inte missförstå eller förbise något.  
 
De intervjuade lärarna som deltar i undersökningen är garanterade anonymitet 
vilket även gäller skolans- och kommunens namn. Det insamlade materialet 
kommer endast användas till denna undersökning och det är endast jag, min 
handledare och examinatorn vid Högskolan Dalarna som kommer att ha tillgång 
till materialet. Resultatet av min undersökning kommer att presenteras via en 
uppsats vid Högskolan Dalarna. När uppsatsen är godkänd kommer 
ljudinspelningar att raderas. Deltagande lärare kommer om så önskas få ta del av 
det färdiga arbetet.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, ditt deltagande är helt 
frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
Om möjligt genomförs intervjun vid valfri tidpunkt under vecka 7 eller vecka 8. 
Svar önskas senast 2017-02-15. 
 
Om det är något du/ni undrar över så tveka inte att kontakta mig Annica Snell på 
min mobil: 070-777 5051 eller via mail: h13annsn@du.se 
 
Handledare: Peter Markkanen, Adjunkt. Stockholms universitet. Tel: 08-1207 
6631. Mail: peter.markkanen@mnd.su.se  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervjuguide 
Översikt 
I: Ålder 
II: Antal år i yrket? 
III: Antal år med frekvent användning av programvaror eller applikationer? 
IV: Har du genomgått någon fortbildning i att använda applikationer eller 
programvaror? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tema 1 – användning av applikationer eller programvaror? 
1: Hur många datorer eller surfplattor finns till förfogande och vilka applikationer 
eller programvaror använder du i matematikundervisning? 
2: Kan du berätta varför du använder just dessa applikationer eller programvaror? 
3: Vad anser du som viktigt när applikationer eller programvaror används i 
matematikundervisningen? 
4: Vilka eventuella möjligheter eller hinder anser du att applikationer eller 
programvaror tillför undervisningen? 
 
Tema 2 – matematiskt syfte 
5: Kan du berätta hur du väljer ut applikationer eller programvaror som ska 
användas i matematikundervisningen?  
6: Kan du beskriva syftet med att använda applikationer och programvaror i 
matematikundervisningen? 
7: Kan du beskriva vilket matematiskt innehåll dessa applikationer eller 
programvaror består av? 
 
Tema 3 – elevers kunskapsutveckling 
8: Kan du beskriva hur just utnyttjandet av applikationer i undervisningen kan 
stödja elevernas kunskapsutveckling? 
9: Hur bekräftas att eleverna utvecklar matematisk förståelse? 
10: Vilka sorters programvaror eller applikationer anser du påverkar elevernas 
kunskapsutveckling? 
 
Är det något utöver det som sagts som du vill lägga till? 
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