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Abstract 
Syftet med den här studien är att utifrån lärares svar i intervjuer undersöka lärares 
uppfattningar av användandet av digitala spel och applikationer samt på vilket sätt 
digitala spel och applikationer används i matematikundervisning. För att kunna 
svara på studiens syfte intervjuades några utbildade lärare som undervisar i olika 
åldersgrupper. Studien utgår från en fenomenografisk ansats. Studiens resultat 
visade att lärarna gav uttryck för varierande uppfattningar av digitala spel och 
applikationer. Lärarna gav uttryck för uppfattningar av digitala spel och 
applikationer som färdighetsträning, som läxa, som motiverande och engagerande 
samt som varierad undervisning. Lärarna säger att de i undervisning använder 
följande digitala spel och applikationer; Bingel, Kahoot, King of math samt 
Skolplus en eller två gånger per vecka. 
 
Nyckelord: Matematik, spelbaserad, Inlärning, digitala verktyg 
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1. Inledning 
Digitaliseringen har påverkat alla delar av vårt samhälle och även skolan, där olika 
typer av digitala verktyg genomsyrar skolvardagen (Garris, Ahlers & Driskell, 2002 
s. 444; Kim & Ke, 2017, s. 544; Von Wangenheim & Shull, 2009, s. 92-94). Vidare 
skriver Ahlbäck (2018, s. 12-13) att vi befinner oss i ett mer digitaliserat samhälle 
och därför är det viktigt att kunna hantera olika typer av digitala verktyg och 
specifikt inlärningsapplikationer och digitala spel som kan betraktas som bra 
verktyg för lärande. Men samtidigt är det viktigt att digitala spel och applikationer 
har koppling till det innehåll som behandlas, exempelvis till en eller flera av 
matematiska förmågor (Skolverket, 2018, s. 55). I kursplanen för matematikämnet 
redogörs för fem centrala förmågor som eleverna ska utveckla genom 
matematikundervisning. Dessa förmågor är; problemlösningsförmågan, procedur-
förmågan, begreppsförmågan, resonemangsförmågan och kommunikations-
förmågan (Skolverket, 2018, s. 55). 
 
Ninaus, Moeller, McMullen och Kiili (2017, s. 15-16) menar att det finns många 
applikationer och spelbaserade plattformar som skolor använder sig av och som har 
koppling till matematikundervisnings syfte. Detta betraktas även som ett effektivt 
arbetssätt som främjar elevers lärande (ibid.). Erickson, J. (2015, s. 67) påpekar 
däremot att användning av applikationer och spel även har negativa effekter på 
skolor, lärare och elever. Detta bekräftas dessutom av Skolverkets rapport 
(RAPPORT 386 2013) där det står att det görs stora insatser för att föra in olika 
applikationer och spel i matematikundervisningen men att användning av dessa 
applikationer sällan utvärderas och uppföljs eftersom dessa arbetssätt är nya i skolan 
(Skolverket, 2013, s. 7-10). 
 
Skolverket (2013, s. 7-10) påpekar att det är viktigt att digitala spel och applikationer 
följs upp och utvärderas för att kunna utveckla användningen av det här arbetssättet 
i undervisningen. Syftet med att använda applikationer, digitala spel och andra 
plattformar är för att effektivisera matematikundervisningen och gynna elevernas 
kunskapsutveckling (ibid.). Samtidigt visar studier att digitala spel och applikationer 
kan ha både positiva och negativa effekter på elevers lärande, men hur stor effekten 
är beror på hur undervisningen genomförs och vad syftet med dem är (Erickson, J., 
2015, s. 67; Ninaus et al., 2017, s. 15-16; Kim & Ke, 2017, s. 544; Von Wangenheim 
& Shull, 2009, s. 92-94). Skolverket (2013, s. 7-10) menar att det saknas utvärdering 
på detta arbetssätt därför är en studie där lärare får uttala sig om det här arbetssättet 
viktigt. Forskningsartiklar och mina VFU-kurser som jag har tagit del av har skapat 
ett stort intresse för att få kunskap om hur applikationer och digitala spel påverkar 
matematikundervisningen och elevers lärande. En del av detta intresse handlar om 
vad lärare säger om att använda digitala spel och applikationer, det vill säga att mer 
specifikt rikta uppmärksamheten på lärares tankar och uppfattningar av digitala spel 
och applikationer i matematikundervisning. 
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2. Syfte och frågeställning 
I den här studien är syftet att ta reda på lärares uppfattningar av digitala spel och 
applikationer i matematikundervisning. Utifrån studiens syfte har följande fråge-
ställningar formulerats: 
 

• På vilket sätt används digitala spel och applikationer i matematik-
undervisning? 

• Vilka uppfattningar av användning av digitala spel och applikationer ger 
lärare uttryck för? 
 

 
3. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien som handlar bland annat om vad 
som står i skolans styrdokument kring användning av digitala spel och applikationer. 
Därefter kommer viktiga utgångspunkter för digitala spel och applikationer i skolan 
och i matematikundervisning tas upp. Avsnittet avslutas med tidigare forskning 
kring användning av detta arbetssätt i matematikundervisning. 
 
3.1 Styrdokument 
I den nya reviderade skolläroplanen som är enbart ett år gammal framgår det tydligt 
att digitala verktyg ska användas för lärande, kunskapssökande och problemlösning 
(Skolverket, 2018, s.12). Skolan ska ge eleverna möjligheten att kunna söka och 
utveckla sina kunskaper genom att använda olika läro-verktyg av god kvalité 
(Skolverket, 2018, s.17). Vidare anger Skolverket att matematiken utvecklas via 
människans nyfikenhet och lusten att utforska (Skolverket, 2018, s. 54). Nyfikenhet 
och lust att utforska är avgörande vid användning av digitala spel och applikationer 
där eleverna får träna, utforska och lösa matematiska uppgifter, tillsammans med 
möjligheten att få snabb återkoppling av lärare (Skolverket, 2017a, s. 10).  
 
I kommentarmaterialet till kursplanen för matematikämnet redogörs för hur 
avgörande det är att eleverna redan i tidig ålder får arbeta och träna olika färdigheter 
på olika sätt vilket även inbegriper olika digitala verktyg (Skolverket, 2017a, s. 8). 
Det är många elever som använder digitala verktyg i form av surfplattor och datorer 
i sin vardag vilket kan vara en fördel för att kunna föra in olika inlärnings 
applikationer och spel för att träna olika förmågor. Detta är även betydelsefullt för 
att utveckla elevers förståelse för digitaliseringens effekter på samhället samt 
utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt synsätt till digitala verktyg (Skolverket, 2017a, 
s. 8). Vidare skriver Skolverket (2017a, s. 9) att sådant arbetssätt kan både öka 
elevernas tilltro till sin egen förmåga att använda teknik och även leda till vidare 
matematikinlärning. 
 
3.2 Utgångspunkter för digitala applikationer och spel i skolan 
Digitaliseringen har påverkat dagens skola enormt där olika typer av digitala verktyg 
såsom applikationer, plattformar och andra digitala spel genomsyrar skolvardagen 
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(Garris et al., 2002 s. 444; Kim & Ke, 2017, s. 544; Von Wangenheim & Shull, 
2009, s. 92-94). Nicholas och Fletcher (2017, s. 477-478) skriver att det krävs en hel 
del arbete och förberedelser för att digitaliseringsarbetet ska fungera inom 
skolverksamheten. Det är viktigt att se till att kvaliteten på de olika plattformar och 
program som skolor köper in ger rika möjligheter till lärande (ibid.). Dessutom är 
det mycket viktigt såväl för elevers kunskapsutveckling som undervisning att som 
lärare samtala om och utvärdera de digitala spel och applikationer som används 
(Willermark, 2018, s.28-31). Vidare anser Willermark (2018, s. 28-31) att det är 
viktigt att som lärare lyfta upp och ta hänsyn till det som eleverna anser vara bra, 
svårt och roligt vid användning av digitala spel och applikationer eftersom 
användandet av dessa verktyg kan båda ha positiva och negativa effekter på elevers 
lärande.  
 
Skolverket (2018b, s. 52-53) menar att läraren behöver fundera på hur digitala spel 
och applikationer ska implementeras i matematikundervisningen så att elevers 
lärande utvecklas. När plattformar, applikationer och spel används rätt då bidrar 
dessa till ökad motivation hos eleverna, skapar intresse och ger bättre/ djupare 
förståelse för matematikuppgifterna. Men för att detta ska ske krävs att lärare har en 
god digital kompetens, en uppfattning och förståelse för hur, vad, varför och när 
applikationer och spel ska användas (Drijvers, Doorman, Boon, Reed & 
Gravenmaijer, 2010, 213-234). Palmér & Helenius (2016, s. 2-3) skriver att en god 
digital kompetens handlar om att vara medveten om detta arbetssätts roll och syfte. 
 
3.3 Digitala spel och applikationer i matematikundervisning 
Matematikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla matematikens 
centrala förmågor som bland annat är att lösa problem med hjälp av matematik samt 
att föra och följa matematiska resonemang (Skolverket, 2018, s. 55). Palmér & 
Helenius (2016, s. 2) påpekar att det finns många digitala spel och applikationer som 
är specifikt framtagna för matematikämnet. Många applikationer är dessutom 
kopplade till ämnets syfte och förmågor, där dessa är framtagna för problemlösning, 
utforskande aktiviteter och färdighetsträning. Detta gör att det är viktigt att planera 
vilka digitala spel och applikationer ska användas och hur de ska användas i 
undervisning i relation till matematiksyfte och förmågor (Palmér & Helenius, 2016, 
s. 2). Drijvers et al. (2010, s. 213-234) skriver att skolorganisationer därför 
rekommenderar att en del applikationer granskas och utvärderas av aktiva lärare 
vilket möjliggör sökandet efter effektiva applikationer. Detta för att kunna använda 
dessa spel och applikationer i matematikundervisningen i förhållande till vilken 
förmåga ska undervisningen satsa på.  

 

Valet av digitala spel och applikationer betraktas som en del av lärarens arbete och 
de didaktiska valen som görs (Drijvers et al., 2010, 213-234). Därför är det viktigt 
att vara medveten om vad de olika applikationer och spel kan ha för möjligheter och 
begränsningar (Palmér & Helenius, 2016, s. 2). Möjligheterna är att en del 
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applikationer och spel är skapade för att eleverna ska kunna träna matematik enskilt, 
andra applikationer är skapade för att eleverna ska kunna arbeta matematik 
tillsammans vilket kan vara avgörande för vissa grundskoleelever. Dessutom finns 
det applikationer för lärare där de kan ta hjälp av för att kunna lära ut ett specifikt 
innehåll. Palmér & Helenius (2016, s. 2) poängterar att en del applikationer och spel 
är byggda med begränsningar som kan hindra elevers lärande där de uppgifter som 
eleverna utför kan komplicera matematikinlärning och även användning av 
applikationer och spel. 
 
Steinberg (2013, s. 26-27) påpekar att en del lärare upplever att användandet av 
applikationer och digitala spel är skrämmande trots att dessa ska fungera som stöd i 
matematikundervisning. Det finns en del osäkerhet och funderingar hos lärarna 
kring användandet av dessa resurser (Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic, 2010, s. 
81). Å ena sidan med oron att framstå som en osäker och oskicklig lärare framför 
eleverna på grund av teknikkrångel och applikationers begränsningar, å andra sidan 
med oron av att förlora kontroll över undervisningen och inte kunna nå lektionens 
mål (Steinberg, 2013, s. 26-27). Ryan (2012, s. 48-49) tar upp en del av 
skolpersonalens uppfattningar kring applikationer, digitala spel och andra 
plattformar i matematikundervisning, det är bland annat att dessa plattformar leder 
till att eleven blir isolerad passiv mottagare som inte kommunicerar med andra 
elever. Vidare skriver Ryan (2012, s. 48-49) att detta kan undvikas genom att 
exempelvis låta eleverna arbeta tillsammans i par då möjligheten till kommunikation 
och samtal om det matematiska innehållet kan uppstå. Via samtal kring uppgifterna 
som digitala spel och applikationer erbjuder utvecklas elevers tänkande kring 
matematik (ibid.). Digitala spel och applikationer kan underlätta för lärare att 
individanpassa arbetet efter elevernas kunskapsnivå (Ryan, 2012, s. 49). Digitala 
spel och applikationer kan fungera som ett arbetssätt som fångar elevers intresse och 
effektiviserar dessutom elevers färdighetsträning påpekar Ryan (2012, s. 49), 
eftersom ju mer varierad matematikundervisning desto större möjlighet för eleverna 
att lära sig matematik. Erickson, J (2015, s. 66-67) poängterar att matematik-
uppgifterna som eleverna utför via digitala spel och applikationer bör väljas utifrån 
vad eleverna behöver utveckla. Dessutom bör läraren inför valet av digitala spel och 
applikationer ta hänsyn till varför digitala spel och applikationer ska användas och 
hur elevers lärande och matematikundervisning kommer att påverkas (Erickson, 
2015, s. 66-67).  
 
Steinberg (2013, s. 26-30) påpekar att läraren även behöver göra några 
ställningstaganden innan eleverna använder digitala spel och applikationer 
exempelvis; Vilka erfarenheter har eleverna kring matematikinnehållet och kring 
digitala spel och applikationer? Ska eleverna färdighetsträna eller lösa problem? Ska 
eleverna arbeta tillsammans eller enskilt? Bör läraren vara delaktig och leda 
användningen av digitala spel och applikationer eller ska eleverna arbeta på egen 
hand? (Steinberg, 2013, s. 26-30). Det är oerhört viktigt att ifrågasätta vad syftet 
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med digitala spel och applikationer i undervisningen är, hur ska det gå till, vad 
eleverna förväntas att lära sig och hur ska läraren kontrollera att eleverna har lärt 
sig. Utifrån dessa frågor bör läraren planera hur ska dessa digitala spel och 
applikationer användas (Ryan, 2012, s. 48-50).  
 
3.4 Tidigare forskning 
Mängden människor såväl vuxna som barn som spelar digitala spel på fritiden har 
ökat på grund av spelens innehåll och egenskaper (Kim & Ke, 2017, s. 544). 
Människor blir ofta engagerade i problemlösning och utmaningar som spel erbjuder. 
Denna faktor ledde till att spelegenskaper användes i undervisningen i form av 
digitala spel och applikationer (ibid.). Men användningen av digitala spel och 
applikationer har enligt forskning både positiva och negativa effekter på elevers 
kunskapsutveckling (Garris, Ahlers & Driskell, 2002 s. 444; Ninaus et al., 2017, s. 
15-16; Kim & Ke, 2017, s. 544; Von Wangenheim & Shull, 2009, s. 92-94). 
 
Plass, Homer och Kinzer (2015, s. 259) menar att spelbaserat lärande handlar om att 
eleven engagerar sig i ett konstgjort problem som definieras av regler och som leder 
till goda resultat där eleven känner ett intresse för matematikämnet. Det kan handla 
om ett digitalt spel eller en applikation som erbjuder en mängd uppgifter där 
utförandet av dessa uppgifter ger eleven poäng. Att få och samla poäng skapar en 
utmaning och en vilja hos eleven att utföra matematiska uppgifter och även läxorna 
som annars eleven anser vara tråkiga att utföra (Plass et al. 2015, s. 259). Det finns 
flertalet argument för varför digitala spel är en effektiv inlärningsmetod (Plass et al., 
2015, s. 260; Erhel & Jamet 2013, s. 156-157; Demirbilek & Tamer, 2010, s. 709-
710; Kim & Ke, 2017, s. 544; Von Wangenheim & Shull, 2009, s. 92-94). 
 
Digitala spel och applikationer ökar elevers motivation och engagemang till 
matematik (Erhel och Jamet 2013, s. 156-157; Plass et al. 2015, s. 260; Kim & Ke, 
2017, s. 544). Detta är på grund av digitala spels och applikationers egenskaper och 
design som är bland annat poäng, framgångar, topplistor, märken och troféer. Von 
Wangenheim och Shull (2009, s. 92-94) skriver att designen på digitala spel och 
applikationer främjar elevers lärande där designen kan se olika ut men det viktigaste 
är att den fångar elevers intresse till att räkna matematik, färdighetsträna och lära 
sig nya matematiska begrepp. Designen på digitala applikationer eller spel ska vara 
tydlig (ibid.). Vidare påpekar Plass et al. (2015, s. 259- 260) att effektiva spel och 
applikationer varken ska vara komplicerade där eleven blir frustrerad och slutar att 
spela eller enkla som gör att spelet blir tråkig. Bra digitala spel och applikationer 
ska ligga inom elevens proximala zon (Plass et al., 2015, s. 260). Den proximala 
utvecklingszonen är enligt Vygotskij (1978) den zon som dess mål för lärande ligger 
en nivå högre för eleven, det vill säga att eleven ska kunna lösa uppgiften på egen 
hand men med en viss kamp och stöd (Plass et al., 2015, s. 260). Detta leder även 
till att utveckla elevens tankegångar och nyfikenhet. Digitala spel och applikationer 
tenderar till att ändra elevers uppfattning till matematik och öka deras motivation 
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till lärande (Erhel och Jamet 2013, s.157). Plass et al. (2015, s. 259- 260) skriver att 
ökat intresse till matematik gör att eleverna frivilligt vill fortsätta räkna 
matematikuppgifter, detta leder till att eleverna kommer närmare matematikämnet. 
 
Mahardhika (2016, s. 3181) förklarar att spelbaserat lärande har stor påverkan på 
elevers engagemang och lärande men samtidigt ska användning av digitala spel och 
applikationer ha en tydlig koppling till en eller flera av de matematiska förmågorna. 
I klassrummet används digitala spel och applikationer mest för färdighetsträning där 
syftet är att förbättra elevers prestation i matematikämnet vilket stärker deras lärande 
(Zhang, Trussell, Gallegos och Asam, 2015 s. 38; Demirbilek och Tamer, 2010, s. 
709-711). Dessutom används dessa spel och applikationer för att ändra elevers 
inställning till matematik (Zhang, Trussell et al., 2015 s. 38; Demirbilek och Tamer, 
2010, s. 710-711). Demirbilek och Tamer (2010, s. 709-711) skriver att färdighets-
träningen kan ske både i en formell inlärningsmiljö där eleverna gör bestämda 
matematiska uppgifter och i en informell inlärningsmiljö där eleverna gör 
obestämda matematiska uppgifter. Det är lärarens syn och uppfattning som avgör i 
vilken inlärningsmiljö är dessa arbetssätt meningsfulla och motiverande 
(Demirbilek och Tamer, 2010, s. 709-710). Mahmoudi, Koushafar, Saribagloo och 
Pashavi (2015, s. 419- 420) påpekar att digitala spel och applikationer har varit ett 
verktyg för underhållning men nuförtiden anses dessa vara ett verktyg för både 
underhållning och inlärning. Detta för att digitaliseringen har tagit över vårt 
samhälle och lyckats att locka oss både vuxna och barn (Mahmoudi et al., 2015, s. 
420). 
 
Ninaus et al (2017, s. 15-16) förklarar att användning av digitala spel och 
applikationer betraktats som ett effektivt arbetssätt för grundskoleelever. Där de 
allra första byggstenarna för senare matematikutveckling läggs. Ninaus et al. (2017, 
s. 17) påpekar att det viktigaste är att eleverna accepterar digitala spel och 
applikationer som ett varierat arbetssätt i matematikämnet. Det är även viktigt att 
eleverna får veta vad syftet med spelet eller applikationen är i matematik-
undervisning (ibid.). Garris et al. (2002 s. 444) beskriver att digitala spel och 
applikationer är ett nytt arbetssätt som eleverna föredrar framför det traditionella 
arbetssättet det vill säga att eleverna tränar skriftlig på en mängd uppgifter i 
matematikboken. Detta arbetssätt skapar glädje och nyfikenhet (Mahmoudi et al., 
2015, s. 420; Kebritchi, Hirumi och Bai, 2010, 434-236).  
 
Vidare skriver Garris et al. (2002 s. 444) att detta arbetssätt gav blandade resultat i 
hur effektivt det är att använda i klassrummet vilket även andra arbetsrätten uppgav 
eftersom det är olika hur eleverna lär sig. Erickson, J. (2015, s. 66-67) menar att det 
är svårt att bedöma hur effektiv en spelbaserad matematikinlärning är eftersom det 
är många olika matematiska kunskaper och begrepp som ett spel eller en applikation 
erbjuder. Detta tyder på att digitala spel och applikationer kan öka elevers 
motivation till matematik men samtidigt kan detta arbetssätt hindra och missgynna 
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elevers lärande jämfört med en vanlig matematiklektion (Garris et al., 2002 s. 444; 
Demirbilek & Tamer, 2010, s. 709-710). Eleven behöver därför använda sig av en 
metakognitiv process som innebär att eleven får reflektera kring hur spelet var, om 
hen har arbetat effektivt och vilka strategier hen har använt för att lösa matematiska 
uppgifter (Erickson, J., 2015, s. 66). Elevers förmåga att kunna själv styra spelet är 
en mycket viktig metakognitiv process som grundas på elevers förkunskaper och 
intresse (ibid.). 
 
4. Teori 
I detta avsnitt presenteras valet av teori och teorins analysmodell i enlighet med 
studiens syfte och problemformulering. 
 
4.1 Fenomenografi 
Studien utgår utifrån en fenomenografisk ansats. Teorin avser att beskriva hur ett 
visst fenomen uppfattas av människor samt att tydliggöra och beskriva variationen 
i dessa uppfattningar (Marton, & Booth, 2000, s.146). Utgångspunkten för den här 
teorin är inte att ge ett korrekt eller felaktigt svar på ett fenomen utan att beskriva 
hur lärare uppfattar användning av digitala spel och applikationer i 
matematikundervisning (Kihlström, 2007, s.157). Ambitionen med den här studien 
är att finna och synliggöra variationer i grundskollärares erfarenheter och 
uppfattningar av att använda digitala spel och applikationer i matematik-
undervisning och därför blir den fenomenografiska ansatsen ett bra verktyg för att 
analysera lärares uppfattningar. 
 
 Den fenomenografiska ansatsens beskriver hur ett fenomen uppfattas av människor 
där deras erfarenheter är mest intressanta. Ansatsen avbildar och beskriver hur ett 
fenomen kan uppfattas, och genom att synliggöra variationerna i de olika 
uppfattningar av ett fenomen kan en ökad förståelse kring fenomenet uppnås 
(Dahlgren och Johansson, 2015, s. 172). Marton och Booth (2000, s.161) anger att 
ett erfarande eller en uppfattning är en intern relation mellan individen och 
omvärlden eller ett fenomen. Ett erfarande kan aldrig beskrivas i sin helhet därför 
måste forskaren söka efter och beskriva skillnader eller variationer mellan individers 
förmåga att erfara det fenomen som forskaren intresserad av (Marton och Booth, 
2000, s.161).  
 
Inom fenomenografin sker samlingen av data det vill säga människors uppfattningar 
via intervjuer eller en annan typ av datainsamling (Marton och Booth, 2000, s. 168). 
Datainsamlingen sker på två nivåer, den första nivån handlar om ett socialt samspel 
mellan forskaren och informanter anger Marton och Booth (2000, s. 169). Det andra 
nivån handlar om en slags meta-nivå där forskaren försöker befria en persons 
otänkta tankar (ibid.). Denna typ av meta-medvetenhet är en betydelsefull aspekt vid 
intervjuer (ibid.). 
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4.1.1 En fenomenografisk analysmodell 
Modellen för en fenomenografisk analys består av några viktiga steg som börjar med 
genomläsning och avslutas med de slutliga kategorierna som forskaren kom fram 
till och som utgör studiens utfallsrum. Arbetet med analysen sätts igång genom att 
forskaren noga läser de insamlade materialen det vill säga anteckningarna som 
samlades in under intervjuerna och även intervjuerna som bör vara transkriberade 
så att forskaren känner sig bekant med materialet (Dahlgren och Johansson, 2015, 
s.167). Analysen fortsätter sedan med att skilja ut och gruppera de signifikanta 
uttalandena för att kunna sedan få insikt över de olika grupper eller variationer som 
har funnit. Det här steget kallas för kondensation och utgör grunden för senare 
jämförelser (Dahlgren och Johansson, 2015, s.168). I steg tre jämförs och urskiljs 
likheter och skillnader inom det insamlade materialet, det är viktigt att se igenom 
ytliga skillnader för att kunna finna likheter skriver (Dahlgren och Johansson, 2015, 
s. 169). En del skillnader eller uppfattningar kan forskaren bortse från när båda är 
lika men uttrycks olika, det kan vara svårt att avgöra om uppfattningar handlar om 
en och samma sak exempelvis när olika exempel används för att belysa en 
uppfattning. Vidare och i steg fyra grupperas de olika skillnaderna och likheterna 
där forskaren samlar uttalanden i olika grupper och relaterar dem till varandra. 
Under steg fem ska forskaren artikulera kategorierna där likheter står i fokus. Under 
det här steget ska forskaren hitta kärnan av likheter i de olika kategorier, här ska 
forskaren även bestämma gränsen mellan olika uppfattningar och hur stor 
variationen i en kategori ska vara utan att skapa en ny kategori (Dahlgren och 
Johansson, 2015, s. 170). Sedan och under steg sex ska forskaren namnge 
kategorierna, namnet ska tala om vad kategorin uppfattas som och namnet ska även 
var kort och tydligt. I det sista steget granskar forskaren alla uttalanden och 
kontrollerar ifall de skulle kunna flyttas och placeras in i fler än en kategori. Detta 
kan ordnas genom att forskaren jämför uttalanden och placerar om dem i andra 
kategorier som tillhör samma innehåll. Huvudsaken med det här steget är att få både 
färre och fullständiga kategorier (Dahlgren och Johansson, 2015, s. 170). Inom 
fenomenografin utgör dessa kategorier studiens utfallsrum det vill säga resultatet.  
 
4.2 Uppfattningar 
Uppfattningar definieras på ett annat sätt än vad vanligtvis görs, en uppfattning 
behöver inte vara något som människan har reflekterat över utan något som 
människan bygger sitt resonemang på. Fenomenografins syfte blir då att reda ut 
vilken uppfattning det finns bakom det som sägs och görs (Marton och Booth, 2000, 
s. 154). Kihlström (2007, s.158) skriver att människors uppfattningar och 
erfarenheter betraktas som ett förhållande mellan människan och omvärlden samt 
att dessa uppfattningar kan vara baserade på både teoretisk kunskap och praktiskt 
handlande.  
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4.3 Första och andra ordningens perspektiv  
Både inom vetenskapen och det dagliga livet görs uppfattningar och förklaringar om 
situationer, fenomen och världen. Dessa utsagor kan görs utifrån båda ett första 
ordningens perspektiv det vill säga att beskriva ett fenomen som det är, medan ett 
andra ordningens perspektiv syftar på att beskriva hur ett fenomen uppfattas av 
andra personer (Marton och Booth, 2000, s.154). Fenomenografins fokus läggs på 
den andra ordningens perspektiv, där människors uppfattningar av ett fenomen 
beskrivs. Andra ordningens perspektiv blir i den här studien att reda ut hur lärare 
beskriver användning av digitala spel och applikationer i matematikundervisningen 
och hur lärandet via dessa arbetssätt sker. Syftet med fenomenografin är att beskriva 
variationer och kvalitativa skillnader i lärares uppfattningar, dessa variationer utgör 
studiens resultat och de slutliga kategorierna som lärarnas uppfattningar kommer att 
sorteras in i (Marton och Booth, 2000 s.163).  
 
5. Metod  
I detta avsnitt redogörs och motiveras studiens metodval, urval och genomförande. 
Studien har en kvalitativ ansats och data samlades in via intervjuer. 
 
5.1 Metodval/ Intervjuer 
Vid metodvalen är det viktigt att tänka på hur materialen ska samlas in eftersom 
varje metod ger en viss typ av material. Det finns två olika metoder; den ena är 
kvalitativ och den andra är kvantitativ (Larsen, 2018, s. 31). En kvalitativ metod 
används för att beskriva ett fenomen med hjälp av ord och den ger en djup förståelse 
av ett fenomen. Medan en kvantitativ metod beskrivs med siffror och den ger 
bevisade och mätbara resultat (Eliasson, 2018, s. 27-29). 
 
I denna studie är syftet att ta reda på lärares uppfattningar av digitala spel och 
applikationer i matematikundervisning. För att kunna svara på de frågor som knutits 
till detta syfte används kvalitativa intervjuer med lärare. Intervjuerna kommer att 
vara mer eller mindre strukturerade, där en mängd bestämda frågor ställs till 
informanterna (Eliasson, 2018, s. 22). En kvalitativ metod är en flexibel metod som 
kan anpassas efter arbetets utveckling det vill säga möjligheten att samla in mera 
material vid behov finns. Vidare anger Eliasson (2018, s. 27) att intervjuer ger en 
djup förståelse kring ett fenomen. Den här kvalitativa metoden har valts ut för 
studien därför att den skapar en djupare förståelse för lärares uppfattningar, idéer 
och erfarenheter av digitala applikationer och spel i matematikundervisning. Det 
ansågs vara intressant att lyssna till dessa lärare och även kunna ställa följdfrågor 
som utvecklar och tydliggör resonemanget gällande digitala spel och applikationer 
i matematikundervisning. Larsen (2018, s. 36) påpekar att vid kvalitativa studier 
möter forskaren informanterna vilket minskar bortfall, där möjligheten till att ställa 
uppföljningsfrågor vid intervjuer resulterar i att minska missförstånd mellan 
forskaren och informanterna. Detta ger även mig som forskare en bättre förståelse 
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kring det fenomenet som studeras i den här studien, och det medför dessutom god 
validitet i studien. 
 
Vid intervjuer samtalar forskaren med den intervjuade om det fenomenet som 
studeras (Eliasson, 2018, s. 24). Intervjuer måste dokumenteras på något vis för att 
kunna gå tillbaka till vid analys av material samt för att kunna citera lärares 
uttalanden vid behov belyser Eliasson (2018, s. 25). Därför valde jag att 
dokumentation skulle ske via båda anteckningar och ljudupptagning, lärarna 
informerades och deras samtycke inhämtades. 
 
Larsen (2018, s. 37) skriver att en kvalitativ metod har även en del nackdelar; det är 
bland annat att det inte går att generalisera studien men det är inte viktigt heller 
eftersom målet är att kunna besvara studiens syfte och få en djupare förståelse kring 
det fenomenet som studeras. Det kan även vara svårt för informanterna att säga 
sanningen under intervjun än när de anonymt svarar på ett frågeformulär (ibid.). 
Larsen (2018, s. 37) tar upp kontrolleffekten som handlar om att intervjuresultatet 
blir påverkad av forskaren eller metoden, där informanter svara på det som hen tror 
att forskaren vill höra eller för att ge ett gott intryck för att täcka över okunskap. 
 
5.2 Urval 
Larsen (2018, s. 50) påpekar att det är många deltagare som utgör studiens 
population och ju större populationen är desto svårare blir analysen av insamlat 
material. Därför är det viktigt att forskaren begränsar sig och gör ett urval ur 
populationen. Det är viktigt att vara medveten om hur valet av deltagarna ska se ut 
och vad syftet med studien är innan deltagarna väljas ut. Det finns två typer av urval, 
det ena är ett sannolikhetsurval och det andra är ett icke-sannolikhetsurval. Ett urval 
som sker slumpmässigt kallas för sannolikhetsurval och resultaten av det blir att 
skapa ett representativt urval (Larsen, 2018, s. 50). Medan ett icke-sannolikhetsurval 
handlar om att skapa ett urval som inte grundar sig på någon urvalsram och det 
representerar inte heller en större opinion än de tillfrågade skriver Eliasson (2018, 
s. 47). Det finns tre typer som ingår i ett icke-sannolikhetsurval; det är 
bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. Bekvämlighetsurval handlar om 
att intervjua informanter som finns enkelt tillhands. Ett kvoturval handlar om att de 
valde informanter delas upp efter olika kategorier. Ett snöbollsurval handlar om att 
forskaren först kontaktar några deltagare och använder de vidare för att få kontakt 
med ännu flera personer som kan hjälpa till, tills att forskaren är nöjd med det 
insamlade materialet påpekar Eliasson (2018, s. 48) 

För att genomföra den här studien krävdes ett icke-sannolikhetsurval där ett 
snöbollsurval används (Eliasson, 2018, s. 48). Via ett snöbollsurval kontaktades ett 
antal informanter som sedan hänvisade vidare till fler. Jag valde att utföra mina 
intervjuer på tre olika skolor inom två olika kommuner där sex matematiklärare 
intervjuades. Det var av intresse för mig att få kunskap om vad de olika kommuner 
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använder för digitala applikationer och spel i matematikundervisning och vad 
lärarna tycker om de digitala applikationer och spel som skolor har tillgång till. Det 
är även intressant att sedan söka efter fenomen och diskutera dessa i relation till 
varandra. 
 
5.3 Reliabilitet, validitet, objektivitet och generaliserbarhet 
För att redovisa kvaliteten av forskningsstudier bruka forskaren diskutera studiens 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att studien är pålitlig och att resultatet 
av denna studie är densamma även om den upprepas flera gånger (Eliasson, 2018, 
s. 14- 15). Ur vetenskapligt perspektiv är det mycket avgörande att de insamlade 
materialen som resultaten och slutsatserna byggs på ska kunna kontrolleras det vill 
säga att resultaten ska vara åtminstone liknande och kan förklaras med forskning 
även om studien upprepas. Eliasson (2018, s. 15-16) tar upp goda råd som jag har 
försökt ta särskild hänsyn till i den här studien för att öka studiens reliabilitet. Det 
är viktigt att förbereda studien noga genom att använda instruktioner som förklarar 
hur undersökningen ska ske. Dessutom att dokumentera vid intervjuer och 
kontrollera att all insamlade materialen är med. 
 
Något som rekommenderas av Eliasson (2018, s. 15-16) är att kontrollera inspelade 
intervjuer efter utskrifter eller att låta de intervjuade läsa igenom den utskrivna 
intervjun (Eliasson, 2018, s. 15-16). Men detta fick jag dock av tidsskäl avstå ifrån. 
Vare sig de intervjuade lärarna eller jag hade möjlighet inom de tidsramar som getts 
för detta arbete att genomföra denna kvalitetsaspekt.  
 
I den här studien används intervjuer som en metod och metoden går ut på att 
insamlade material ska tolkas och analyseras. Användning av kvalitativa intervjuer 
kan sänka reliabiliteten i studien därför har hänsyn till detta tagits genom att 
förbereda studien noggrant och genom att använda instruktioner som förklara hur 
undersökningen ska ske och vad som kommer att göras. Dessutom att dokumentera 
och kontrollera insamlade materialen på ett korrekt sätt exempelvis vid inspelade 
intervjuer kan det vara bra att kontrollera mot inspelningen efter utskriften eller att 
låta de intervjuade läsa igenom den utskrivna intervjun. Dessa avgörande stegen 
leder till ökad reliabilitet i studien (Eliasson, 2018, s. 15-16). 
 
Validitet handlar om att studien mäter det som är avgörande för studiens syfte för 
att kunna få fram det resultat som studien satsar på (Eliasson, 2018, s. 16). Validitet 
är beroende av vad studien mäter, detta leder både till god reliabilitet och validitet. 
Vid en god validitet krävs det att forskaren har lyckats med att reda ut 
problemformulering och att hen är säker på det som studien mäter. Vid intervjuer i 
den här studien samtalade jag som forskare med informanterna för att kunna besvara 
studiens syfte (Eliasson, 2018, s. 17). Här fungerade intervjuerna bra för en 
fenomengrafisk studie där lyckades jag att hålla fokus på intervju, och informanterna 
fick prata fokuserat om digitala spel och applikationer. 
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Larsen (2018, s. 37) anger att nackdelen med en kvalitativ studie är att den inte kan 
generaliseras och det är inte heller ett måste. Thornberg och Fejes (2015, s. 270) 
påpekar att generalisering innebär i hur hög grad kan resultatet tillämpas på icke 
deltagande individer i studien. Dessutom till var, när och vilka individer kan 
resultatet tillämpas och användas.  
 
Val av metod påverkar möjligheten att vara objektiv i studien, objektivitet handlar 
ibland om att vara distanserad till det ämnet som studeras anger Larsen (2018, s. 
15). Det existerar en del olika synsätt om i vilken grad det är möjligt att vara objektiv 
eller att nå objektivitet som mål. Det är väsentligt att inte glömma att bakom all 
forskning finns det personer som har sin egen förståelse och sina egna attityder och 
värderingar. Dessa kan absolut inte glömmas eller läggas åt sidan vid forskningen, 
utan att mer eller mindre påverka problemformulering, val av teori och även vad 
som kan bli synligt i resultatet (Larsen, 2018, s. 15). Det är mycket viktigt att jag 
som forskare är öppen och tydlig med tillvägagångssättet som valdes i studie samt 
att vara noggrann och ärlig. Dessutom att ha i åtanke att det är lärares svar, tankar 
och erfarenheter som i är målet för att kunna besvara studiens syfte. 
 
5.4 Forskningsetiska överväganden 
Under arbetsgången har ett flertal forskningsetiska överväganden gjorts och det 
största målet har varit att få in data samt att skydda deltagarnas identitet. Den här 
studien har genomförts i en skolmiljö och det är lärare som har bidragit med 
insamlade data som studien byggas på, därför har deltagarnas fått information om 
studiens syfte och mål (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13-14).  
 
Ordell Björkdahl (2007, s. 26-27) påpekar hur viktigt det är med etiska 
överväganden i forskningsprojekt, forskaren bör ta hänsyn till individskyddskravet 
vid genomförandet av en studie. Vetenskapsrådet (2002, s. 6) anger att individ-
skyddskravet består av fyra viktiga delar; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 
Informationskravet innebär att deltagarna bör informeras om studiens syfte och mål. 
Samtyckeskravet handlar om att deltagarnas samtycke inhämtas till att delta i 
studien och att deltagarna har rätt till att tacka nej eller att avbryta sin medverkan i 
studien när som helst (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-10). Informanterna i den här 
studien fick ett informationsbrev (Bilaga 2) där nämndes information om studien 
och att deltagandet är frivillig. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas 
personuppgifter ska skyddas och bevaras i ett säkert ställe (Vetenskapsrådet, 2002, 
s. 12). Nyttjandekravet som innebär att allt insamlat material används enbart för 
forskning skull (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta nämndes även i informations-
brevet (Bilaga 2) att redovisningen av resultatet kommer att ske vid ett seminarium 
på Högskolan Dalarna och materialet inte kommer att innehålla namn på personer, 
skolor eller ortsnamn. Dessutom användes några kodnycklar för att anonymisera och 
skydda lärarnas identitet i studien och därför användes eller döptes lärares namn till 
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Lärare 1, Lärare 2 med mera (Vetenskapsrådet, 2017, s. 28). När studien är både 
avslutad och godkänd kommer all insamlad data att förstöras. 
 
5.5 Genomförande 
Förberedelserna för den här studien tog sin början med läsning av litteratur och 
forskning om det valda ämnet. Därefter utformades syftet med studien och 
tillvägagångssättet det vill säga hur syftet skulle undersökas. Metoden som användes 
är kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes med sex matematiklärare som 
valdes slumpvis. Beroende på syftet med intervju valde jag att genomföra en 
halvstrukturerad intervju. Eliasson (2018, s. 26) skriver att forskaren kan utgå från 
bestämda frågor och därefter kan även följdfrågor ställas för att kunna få en djupare 
förståelse kring fenomenet. Därför har intervjufrågor (Bilaga 1) förberetts. Rektorer 
på olika skolor kontaktades och informerades (Bilaga 2) om studien samt lärares 
samtycke till deltagandet i studien inhämtades. Ett datum och en tid bestämdes för 
att genomföra intervjuerna med lärarna. Intervjuerna spelades in för att lättare kunna 
gå tillbaka till och lyssna på materialet samt antecknades för att vara säker på att allt 
material finns. Bryman (2011, s. 420) skriver att det här tillvägagångssättet är 
mycket avgörande för att kunna få en detaljerad analys av lärares uppfattningar. 
Intervjuerna med lärarna genomfördes i ett klassrum på skolan efter skoldagens slut, 
lärarna kom in en och en i klassrummet. Intervjun påbörjades med att en kort 
presentation kring studiens syfte och frågeställningar samt vad som skulle göras. 
Vid valet av intervjufrågor bestämde jag att börja intervjuerna med inledande frågor 
som jag hoppades skulle vara till hjälp för att lära känna läraren/ informanten och 
för att börja med lättare frågor som gör att lärarna känner sig bekväma i situationen 
och att inte direkt börja med djupare frågor. Frågorna som ställdes var inriktade på 
lärares bakgrund, lärares digitala kompetens samt lärares syn och uppfattningar på 
användning av digitala applikationer och spel i matematikundervisning. Lärarna 
blev intervjuade enbart vid ett tillfälle, där både färdiga frågor och följdfrågor 
ställdes under intervjuerna. Intervjuerna tog ca 20 minuter och därefter 
transkriberades inspelningarna från lärarintervjuerna ordagrant. Dessa 
transkriberade intervjuer och anteckningar sorterades och döptes till namn på skola 
och lärare för att materialen inte blandas ihop (Larsen, 2009, s. 81). 
 
5.6 Analysmetoden 
Att analysera insamlade data innebär att göra det möjligt att upptäcka mönster om 
informanternas uppfattningar av ett fenomen (Larsen, 2018, s. 85). För att kunna 
lättare få fram vad data visar om det fenomenet som har undersökts måste datan och 
dess informationsmängd förenklas och sammanfattas påpekar Larsen (2018, s. 85). 
I det första delresultatet skedde analysen när intervjumaterialet transkriberades och 
när detta material lästes och korrigerades. Detta är för att forskaren skulle känner 
sig bekant med materialet skriver Dahlgren och Johansson (2015, s.167). Därefter 
sätts nästa steg i analysen igång och för att kunna lättare identifiera de 
fenomenografiska kategorierna transkriberade jag intervjuerna och sedan 
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dokumenterade likheter och skillnader mellan lärares utsagor. Variationen som 
identifierades i materialet utgjorde de olika kategorierna för lärarnas uppfattningar. 
 
6. Analys och resultat 
Detta resultatavsnitt inleds med en kort sammanfattning av den data som analysen 
bygger på. Sammanfattningen presenteras utifrån respektive lärares svar. Därefter 
presenteras de kategorier av lärares uppfattningar av digitala spel och applikationer. 
Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning av vad lärare säger att det faktiskt 
används i form av digitala spel och applikationer i klassrummet. 
  
6.1 Data 
6.1.1 Lärare 1  
Lärare 1 anser att hen behöver skaffa sig mera kunskaperna kring användning av 
applikationer och spel för att kunna föra in detta arbetssätt i matematiklektionerna. 
Men trots detta så använder den här läraren med eleverna en app som heter King of 
math och syftet med det var att låta eleverna träna på multiplikationstabellen på ett 
annat sätt än att göra uppgifterna i matematikboken: 

 
Jag önskar att jag hade mer kunskaper. [...]Jag har faktiskt försökt att hitta kurser angående 
dels programmering och applikationer för att det har kommit mer nuförtiden. Vi använde 
väl mest King of math. [...] Och det har vi använt med syftet att försöka lära oss på olika 
sätt. (Lärare 1) 

 
Vidare säger lärare 1 att det viktigt för hen att hålla genomgångar, göra uppgifterna 
och diskutera innehållet tillsammans med eleverna. Därefter låter läraren sina elever 
att träna i boken, om hen låter eleverna att arbeta med digitala applikationer och spel 
så är det framför allt för att färdighetsträna multiplikationstabellen division, addition 
och subtraktionen. Lärare 1 upplever att en del av hens elever lär sig bättre med 
hjälp av digitala applikationer och spel på grund av ett hinder som eleverna har: 
 

En del arbetar bättre. De elever som har ett hinder. [...] Till exempel att de inte kan hålla 
pennan och skriva bokstäver eller siffror. Det blir ju lättare för dem. [...] De behöver inte 
fokusera på det jobbiga utan huvudsaken att förstå och kunna räkna multiplikationstabellen 
och division. (Lärare 1) 

 
Läraren anger även att en del elever inte tycker om digitala spel och applikationer 
utan eleverna vill ha konkreta material för att kunna räkna ut exempelvis stora tal 
“Medans vissa elever blir så förvirrade. Liksom att det är ett spel. [...] De ser inte det matematiska i 
spelet eller applikationen så det där är lite olika” (Lärare 1) 

  
Läraren anser att fördelen med att låta eleverna arbeta digitalt är för att motivera 
dem och även arbeta på lite olika sätt än det vanliga “jag tror också att det är väl 
lättare att få de motiverade för de uppväxta med Ipads och datorer”. Men hen tycker 
att det svårt att lita på digitala spel och applikationerna och i fall de hjälper eleverna 
att lära sig exempelvis hur division räknas ut och särskilt när det är stora tal som 
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krävs att eleven måste tänka, räkna och skriva förhand. Det finns även elever som 
tröttnar fort på spelen och specifikt när det stora tal och då börjar eleverna chansa 
och trycka på svaren vilket kan missgynna lärandet “En del elever chanser och 
trycker på varenda uppgift för att de tror att det här är bara ett spel. Jag (eleven) ska 
bara göra det liksom” (Lärare 1) 
  
Och för att läraren inte har använt digitala spel och applikationer länge så var det 
svårt för hen att säga om det sker något lärande eller att eleverna lär sig via det här 
digitala arbetssättet.  
 

Det är svårt att svara på känner jag. [...] För att jag inte har använt de så länge och så 
kontinuerligt. [...] För att kunna göra en utvärdering på det. Så det är svårt att säga hur det 
påverkar. [...] Men jag tror att vi kommer att börja arbeta med det så kanske jag kan svara 
då. (Lärare 1) 
 

6.1.2 Lärare 2 
Den här läraren har digitala spel och applikationer som extra material som sällan 
används av eleverna. Anledning till det var att hen inte gillar det här digitala 
arbetssättet, läraren tycker om att arbeta med penna och papper. Lärarens inställning 
till digitala spel och applikationer tillämpas på eleverna, hen påpekar att eleverna 
vill ha konkreta material framför sig. Trots denna inställning tycker läraren om att 
arbeta digitalt när det gäller att färdighetsträna på multiplikationstabellen där eleven 
sitter och nöter in olika tal: 
 

jag är inte så digital av mig. [...] Jag brukar mest använda digitala spel och applikationer 
som extramaterial för elever. Jag gillar att ha saker på papper framför mig. Det är min 
inställning, min egen känsla. [...] Sedan finns det superbra grejer och framförallt det här 
med mängdträning t.ex. gånger tabellen. [...] som är supersmidig. Det är bara att öppna en 
hemsida eller en app. och nöta in liksom. (Lärare 2) 
  

Vidare säger läraren att skolan har köpt in olika applikationer och det finns även 
gratis spel som eleverna kan ta fram och träna men det gör hen inte. Hen har inte 
planerat eller har planer på att använda digitala spel och applikationer som ett stöd 
för att eleverna ska få träna på de olika matematiska operationerna. Detta gäller inte 
två elever, de här eleverna har väldigt kort arbetsförmåga där de arbetar i 
matematikboken i 3 minuter sedan måste de göra något annat eller träna digitalt. 
Eleverna får räkna klart en hel sida i matematikboken och sedan får de 
färdighetsträna med exempelvis bingel, där lärare lägger upp övningar på olika 
matematiska operationer det vill säga de få träna på addition, subtraktion och mer 
mera: 
 

Så använder de flesta inte något. [...] Men jag har några elever som har väldigt kort 
arbetsförmåga. De måste jobba i korta pass, alltså i ca 3 minuter. [...] Då kan sådana sidor 
vara väldigt bra att spela på och träna. Det blir variation i undervisningen. [...] Och det 
tycker jag att det här funkar väldigt bra för eleverna därför att de tycker om det. [...] Det blir 
ofta som belöning. (Lärare 2) 
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För att läraren inte låter sina elever att använda digitala spel och applikationer då 
påpekar hen att det här arbetssätt hjälper inte eleverna att lära sig bättre och mer om 
matematiska operation än den träning och diskussionen som sker i klassrummet. Det 
är även svårt att kontrollera om eleverna har lärt sig de grundläggande kunskaperna 
som eleverna bör kunna. Det kan handla exempelvis om hur man räknar subtraktion 
där det inte finns tillräckligt många ental och att eleven måste låna från tiotal (20-
12=?). Att eleverna ska lära sig att låna och räkna ut svaret kan inte ett spel förklara 
tycker hen, hen måste lär ut eleverna denna uträkning och sedan kan hen låta 
eleverna att färdighetsträna men det händer sällan. Läraren anser att eleverna lär sig 
bättre när de skriver, beräknar och ritar för hand och att informationen tas in i 
hjärnan, där den bearbetas och görs till en fast kunskap hos eleverna. 
 

Nackdelarna är att det blir mindre. [...] Det här med att träna för hand. Att rita, att formulera 
sig. [...] Jag är mycket för det här med att skriva saker för handen. Samtidigt som du får ett 
till sinne. [...] Alltså om du skriver ett ord så har du hört det, du ser det och du gör det. Du 
får liksom. [...] Alltså att det fastnar för att du använder ett till sinne. (Lärare 2) 
 

6.1.3 Lärare 3 
Lärare 3 och även hens elever tycker om att arbeta och räkna matematik med stöd 
av digitala applikationer och spel. Men hen tycker att även om hen använder det här 
arbetssättet så behöver hen mera kunskaper i form av utbildning för att utveckla 
användandet av digitala applikationer och spel och därmed öka elevernas möjlighet 
till lärande. Det som läraren använder mest med sina elever är King of math och 
Bingel för att träna matematiska operationer och ibland utmanar hen sina elever att 
även räkna stora tal med hjälp av huvudräkning utan penna och papper. Läraren 
lägger upp individanpassade uppgifter i Bingel, vissa elever får träna de fyra 
räknesätten i form av problemlösningsuppgifter och andra får enbart träna på 
multiplikationstabellen och med mera. Med detta anser läraren att sina elever lär sig 
bättre med stöd av digitala applikationer och spel. 
 

Det är också bra för eleverna att sitta och arbeta. [...] Idag vill de att det ska gå fort eller att 
det ska hända någonting. De ska helst vinna någonting. Så jag tycker man ska se det mer ur 
ett annat perspektiv. [...] Det vill säga ur lärande perspektiv. Så jag tycker nog att de lär sig 
mer genom att använda apparna, men det gäller så klart inte alla elever. (Lärare 3) 
 

Vissa applikationer erbjuder lite svårare uppgifter därför väljer den här läraren de 
uppgifter som hen vill att eleverna ska träna på och lägger upp dem i Bingel. Läraren 
anser att det är viktigt att veta vilka uppgifter eleverna ska göra och vad syftet med 
de är annars blir det svårt att arbeta digitalt. Vidare anger läraren att sina elever 
arbetar med digitala spel och applikationer såsom Bingel och Skolplus minst två 
gånger per vecka och hen följer elevens utveckling via exempelvis Bingel genom 
att titta på elevens statistik och vilka uppgifter eleven har gjort.  
 

Vi använder skolplus, elevspel och sedan använder vi bingel. [...] Och den tycker jag är en 
bra hemsida. Du kan anpassa uppgifterna efter elevens nivå och förutsättningar. Du kan 
även se hur det har gått för en elev. [...] Jag kan titta på statistiken och jag kan anpassa 
övningarna efter det. (Lärare 3) 
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Vidare påpekar läraren att hon tittar och kontrollerar att elevens utveckling går 
framåt genom att samtala med eleverna, göra enkla, snabba tester (i ca 2 minuter) 
på exempelvis multiplikationstabellen. Eleverna gör dessutom diagnos på 
exempelvis hur man räknar division, problemlösning och även andra räknesätten. 
Men läraren betraktar det här arbetssättet som en roligare färdighetsträning som hens 
elever tycker om att arbeta med båda i skolan och hemma. Läraren vill alltid att hens 
elever ska lyssna på genomgången först, träna i matematikboken sedan sammanfatta 
genomgången igen, låta eleverna arbeta tillsammans på räknesätten i form av 
problemlösning och stora tal och slutligen får eleverna träna digitalt. Det som är 
väldigt viktigt för den här läraren är att låta eleverna vara med och bestämma hur de 
ska arbeta men innan det förklarar hen det som eleverna bör kunna så att eleverna 
blir medvetna om det som lektionen behandlar: 

  
Vi börjar med genomgången först. [...] Kring begrepp t.ex. addition, produkt, faktor. Och 
hur man ska räkna sedan får eleverna träna på olika sätt. [...] Därefter tar vi genomgång igen 
och repeterar innehållet. [...] Jag brukar låta eleverna se en pedagogisk planering innan vi 
börjar ett specifikt område. [...] Där det ska stå att eleven ska veta och kunna vad vi kommer 
att arbeta med. Sedan får de komma med förslag hur de ska komma dit. [...] Alltså nå målet 
med lektionen. Det kan vara att jobba med lite bingel eller så kan vi göra så att man ritar, 
skriver och räknar. [...] Så vi jobbar med samma innehåll på olika sätt. Det är jätteviktigt! 
(Lärare 3) 
 

6.1.4 Lärare 4 
Lärare 4 anser att hen har bra erfarenhet av att arbeta med digitala applikationer och 
spel eftersom hen har arbetat länge med det i matematikundervisning. Läraren 
lägger stort fokus på att sammankoppla elevers förkunskaper med innehållet i de 
digitala applikationer och spel. Läraren anger att hen planerar användandet av 
digitala applikationerna i undervisningen noga där hen väljer uppgifter som passar 
elevernas nivå och det finns naturligtvis utmanande uppgifter till en del elever. Den 
här läraren tycker om att arbeta och räkna digitalt med eleverna och innan lektionen 
tar sin början går hen genom uppgifterna och förbereder tydliga instruktioner säger 
hen: 
 

Mina kunskaper. [...] Jag tycker att det ser bra ut. Men man behöver alltid gå igenom och 
liksom plugga till det så att det blir rätt från början. [...] Det är viktigt att eleverna får tydliga 
instruktioner som förklara steg för steg hur man ska jobba. [...] För det är inte lätt att bara 
ta fram en dator eller ipad och lämna eleverna med det. (Lärare 4) 
 

Vidare anger läraren att eleverna just nu arbetar med matematiska operationer och 
lite prioriteringsregler och då behövde hen och eleverna att arbeta tillsammans både 
muntligt och i matematikboken, samtala och arbeta i små grupper. Därefter lät den 
här läraren sina elever att arbeta med Bingel för att träna och repetera det som 
eleverna har lärt sig. Läraren anser att Bingel är bra för färdighetsträning och att 
eleverna känner sig trygga med det här arbetssättet men när de har förstått innehållet 
och vet hur man räknar och vad olika begrepp betyder. När läraren känner att sina 
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elever har lärt sig multiplikationstabellen eller prioriteringsregler då använder hen 
en annan plattform som kallas för Kahoot och där lägger hen upp uppgifter som 
eleverna svarar på under bestämd tid. Den här plattformen betraktar läraren som ett 
test som eleverna får göra när de har arbetat klart på ett område, även om innehållet 
förekommer mer under läsåret så arbetar hen på detta sätt: 

 
Kahoot använder jag väldigt mycket som Quiz eller test. För att se var eleverna ligger och 
vad de har lärt sig. [...] Det blir som ett spel fast man gör det tillsammans. Man öppnar den 
och så får eleverna svara på frågor och övningar. [...] Uppgifterna är ofta kopplade till deras 
kurslitteratur. Jag tycker att arbeta med bara boken är tråkigt. [...] Det blir roligare med att 
blanda och arbeta tillsammans. (Lärare 4) 
 

Läraren upplever att digitala applikationer och spel är bra när den används som 
färdighetsträning, eleverna lär sig naturligtvis via dessa arbetssätt men grunden 
skapas via genomgångarna och det samtal som sker i klassrummet. En del elever 
arbetar bättre via digitala applikationer och andra tycker om att arbeta i boken samt 
behöver mer stöd av läraren.  

 
Det skiljer sig från elev till en annan. [...] Jag tror att alla elever har olika sätt att lära sig. 
Vissa lär sig jättebra med datorer. De förstår bättre än att ha genomgång (de som är mest 
duktiga i matematiken). [...] Men vissa elever tycker att det är jättemycket. De blir förvirrade 
när de arbetar med datorer och då är det bättre med genomgångar samt papper och penna. 
[...] De behöver mer stöd. (Lärare 4) 
  

För att digitala applikationer och spel ska fungera i klassrummet och påverkar 
elevers lärande positivt måste dessa används på ett korrekt sätt, läraren måste tänka 
på vad, hur och varför ska digitala spel och applikationer användas. Läraren påpekar 
att det viktigt att utvärdera och uppmärksamma hur eleverna arbeta med hjälp av 
dessa arbetssätt samt att kontrollera att eleverna gör uppgifterna och om eleverna 
har lyckats med det eller inte. Via de digitala applikationerna kan läraren se vad 
eleverna har svarat på, vad de har skippat eller om de har svarat fel. Läraren kan se 
hur mycket tid det tog för eleven att lösa uppgiften, läraren får sedan göra en kontroll 
utifrån det hen såg och det som eleven presterar på matematiklektioner. 

 
Det är väldigt viktigt att pedagogerna får utbildning om hur man kan använda. [...] Alltså 
på vilka sätt och i vilka sammanhang. Vad och när kan man använda de. [...] Och liksom 
planera hur man ska arbeta med digitala applikationer och spel och utvärdera användandet. 
Det är mycket viktigt. (Lärare 4) 
 

6.1.5 Lärare 5 
Läraren har arbetat mycket med digitala applikationer och spel exempelvis Bingel, 
där hen lägger upp uppgifterna som läxor och som eleverna bör göra hemma. I 
klassrummet arbetar läraren med sina elever där det är mest genomgångar, 
diskussioner, uppgifter och tester som görs. Läraren anser att det svårt ha kontroll 
över elevers användande av digitala spel eller applikationer och om eleverna 
verkligen arbetar och lär sig via dessa applikationer: 
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Det går lätt alltså. [...] att eleverna hamnar på andra sidor än studier. Så det ganska lätt att 
man tappar kontroll över eleverna. De går in på Youtube eller andra sidor. [...] Så på något 
sätt är det jobbigt att jobba med det. (Lärare 5). 
 

Läraren använder Bingel där hen lägger upp uppgifterna som eleverna ska öva på 
hemma. Det är mycket multiplikationstabell och division eftersom det behöver 
eleverna träna mycket på för tillfället säger läraren. Hen brukar lägga upp 
uppgifterna med deadline och efter att tiden har gått ut då går hen in och tittar vilka 
elever som utförde läxorna och hur de har svarat. Läraren anger att de digitala 
applikationerna hjälper henne att se vad eleverna kan och vad de behöver arbeta mer 
med. Hen brukar även gå igenom läxorna tillsammans med eleverna i klassrummet:  

 
Det är så att uppgifter kommer från elevens bok. Jag skapar eller lägger upp de som 
extrauppgifter eller läxor. [...] så får eleverna öva på uppgifterna hemma. Sedan kan du se 
vilka elever har gjort uppgifterna och om de lyckas eller inte. [...] Just nu är det mycket att 
träna på division, bråk och multiplikation. (Lärare 5). 
  

Läraren förväntar sig inte att eleverna ska lära sig genom att använda digitala spel 
och applikationer utan hen använder dessa enbart för läxor som görs en gång per 
vecka. Läraren gäller mer att arbeta skriftligt och muntligt i klassrummet: 

 
jag tycker att de ska själva kunna skriva och tänka. Prata matematik. [...] För grejen med 
digitala applikationer är att de individualiserar och isolerar eleverna. [...] Eleverna pratar 
inte matematik och det är inte så mycket diskussion. Jag behöver höra att de är med och 
diskuterar. Då vet jag att eleverna har lärt sig det jag förklarat. (Lärare 5). 
 

6.1.6 Lärare 6 
Den här läraren använder inga digitala spel och applikationer i matematik-
undervisning, hen anser att traditionell undervisning ger eleverna mer än vad digitala 
spel och applikationer gör. Eleverna brukar vara med på genomgångarna och arbetar 
i matematikboken i små grupper. Läraren anser att eleverna lär sig mer när de arbetar 
tillsammans, stödjer varandra och diskuterar hur olika matematiska lösningar går 
till: 

 
Vi arbetar mycket tillsammans. Det är diskussioner och andra matematiska spel men inte 
datorer och spel på nätet. [...] Vi använder datorer mest när eleverna skriver texter på 
svenska. Jag vet att man kan arbeta med matematik på nätet. Men jag gör inte det! (Lärare 
6). 
 

Läraren påpekar att skolan har köpt applikationer som kan användas i matematik-
undervisning men hen anser att det är svårt att hantera. Hen behöver mera kunskaper 
för att kunna via den här applikationen stärka elevers lärande. Läraren vill lära sig 
hur användandet går till och hur hen ska kunna använda digitala spel och 
applikationer på ett effektivt sätt som verkligen underlättar elevers förståelse: 

 
Jag tycker det svårt och hantera. Vi har jobbat för många år med matematikböcker och andra 
aktiviteter. [...] Men det digitala är något nytt för mig iallafall. Jag vill undervisa eller 
använda ett arbetssätt som jag själv behärskar och inte är osäker på. (Lärare 6) 
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Läraren tycker även att det är svårt att ha kontroll över eleverna när de arbetar via 
datorer eftersom de går in på andra sidor och gör något annat än att lösa matematiska 
uppgifter. Det är kanske ett bättre arbetssätt när de blir stora och uppskattar tiden 
anger hen: 

 
Jag upplever att eleverna inte kan räkna matematik via digitala applikationer och spel. [...] 
De är vana med att räkna med penna och papper. Sedan är det svårt och ha kontroll över 
klassen, tycker jag. (Lärare 6). 
 

Läraren har inte använt digitala spel och applikationer i matematikundervisning 
vilket blir svårt för hen att säga vad hen tycker om det här arbetssättet samt om det 
kommer att ske någon utveckling i elevers lärande eller inte. 
 
6.2 Fenomenografisk analys 
Resultatet av den fenomenografiska analysen gav fyra kategorier. Lärarna gav 
uttryck för uppfattningar av digitala spel och applikationer som färdighetsträning, 
som läxa, som motiverande och engagerande samt som varierad undervisning. 
  
6.2.1 Färdighetsträning 
I den här kategorien ger fem av sex lärare uttryck för att digitala spel och 
applikationer är ett effektivt arbetssätt som färdighetsträning. Eleverna arbetar först 
med läraren, lyssnar på genomgångar, träna i matematikböckerna och slutligen kan 
eleverna färdighetsträna ett visst innehåll via olika digitala applikationer och spel. 
De mest använda applikationer och spel i de olika skolorna är framförallt Bingel 
sedan används även skolplus, King of math. Anledning till att Bingel används mest 
i de olika skolor i de olika kommuner är för att läraren kan anpassa uppgifterna och 
dess svårighetsgrad, läraren kan dessutom lägga upp uppgifter som hen vill att 
eleverna ska träna mera på ”Det bästa med den här appen är att jag kan anpassa 
uppgifterna och dess svårighet, den är jättebra”. Läraren kan dessutom se och följa 
elevernas prestation och kontrollera att eleverna har utfört skolarbetet. 
 
Läraren ger uttryck för att digitala spel och applikationer används för att 
färdighetsträna “Bingel är en app som skolan har köpt. Vi använder den mest som 
färdighetsträning kan man säga. Eftersom vi arbetar mest tillsammans. Sedan kan 
man arbeta med Bingel” (lärare 3). Fördelen som lärare uttrycker med att använda 
digitala applikationer och spel vid färdighetsträning är att eleverna kan sitta och 
arbeta med exempelvis multiplikationstabellen där eleverna får respons direkt. 
Vilket gör att läraren slipper rättning av alla multiplikationstabellerna som eleverna 
skriver eftersom rättning sker automatisk via applikationer “jag tycker det är stor 
skillnad att arbeta med det. Man slipper den stora mängden av allt papper och 
rättning” (Lärare 4). 
  



 

21 
 

6.2.2 Läxor 
En av de sex lärare som har deltagit i den här studien ger uttryck för uppfattningen 
att digitala spel och applikationer används till läxor “jag kan säga att den här 
fungerat utmärkt som en läxa. Jag lägger upp övningar så eleverna jobbar med dem 
hemma” (Lärare 5). Läraren laddar upp uppgifterna i Bingel som en läxa med en 
begränsad tid där eleverna får arbeta med läxan hemma. Läraren kan se vilka elever 
har lämnat in sina läxor. Rättningen sker automatisk via den här applikationen vilket 
kan vara positivt då eleven får respons direkt påpekar läraren. Förutom att 
övningarna rättas automatisk så finns alla läxor som eleverna har utfört samlade på 
ett ställe, detta upplever läraren som en stor fördel med att använda digitala 
applikationer “det är jättebra med den här appen eftersom allt läxor finns i den här 
appen. Jag kan titta på de när jag behöver gör det” (lärare 5). 
 
6.2.3 Motivation och engagemang 
Lärare uttrycker en upprepning av att elevers motivation och engagemang till 
matematik ökar när digitala spel och applikationer används i matematik-
undervisningen. Elever tycker om att arbeta med digitala spel och applikationer och 
de arbetar med det även hemma, denna mängdträning resulterar i att elevers lärande 
stärks. För att eleverna uppskattar det här arbetssättet då erbjuds de även att räkna 
stora tal och problemlösningsuppgifter “jag tycker verkligen att de arbetar bättre 
med det digitala. Jag utmanar de hela tid att lösa nya/roliga och även svårare 
uppgifter” (Lärare 3). 
 
 Men användandet ska inte ske under hela lektionen eftersom det ändå finns en del 
elever som vill arbeta med konkreta material och de behöver dessutom lärarens stöd 
och uppmuntran till lärandet “Eleverna gäller såklart att arbeta med roliga uppgifter 
som är ändå lärorika. Men det finns de elever som inte kan jobba sådär. De ser inte 
det matematiska i användandet” (Lärare 2). 
 
Lärarna anser att digitala spel och applikationer ökar elevers motivation till lärande 
på grund av variationen som sker i undervisning där eleverna erbjuds varierande 
uppgifter och aktiviteter. Förutom detta tycker eleverna om att få direkt respons när 
de löser uppgifterna digitalt ”Jag upplevde att eleverna inte orkar vänta. [...] De vill 
att allt ska gå fort och särskilt rättning av deras uppgifter” (Lärare 2). Arbetet med 
exempelvis matematiska operationer blir ännu spännande när applikationerna som 
används har i sig spelegenskaper exempelvis utmaningar och att samla poäng säger 
lärarna. Ökad motivation leder även till att eleverna förstår uppgiften på ett sätt som 
resulterar i att elevernas tankegångar utvecklas där de upptäcker nya idéer och 
strategier för matematiska lösningar. Ökat intresse för matematik gör att elevernas 
inställning och upplevelse av matematik ändras då den blir positiv, detta gäller 
främst de elever som tidigare tyckt att matematikämnet är komplicerat. 
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6.2.4 Varierad undervisning 
Digitala spel och applikationer används för att variera arbetssättet i matematik-
undervisningen för att öka möjligheten att motivera och gynna eleverna till lärandet. 
Förutom detta upplever lärarna att digitala spel och applikationer ger en varierad 
matematikundervisning. För att det ska vara en lyckad undervisning krävs det att 
lärarna planerar vilka digitala applikationer och spel samt hur, varför och när ska 
dessa användas påpekar lärarna “applikationerna ska användas på ett rätt sätt från 
början. Du måste planera och utvärdera så att eleverna lär sig någonting av det” 
(Lärare 4). 
 
Lärarna anger att det viktigt med träning och upprepning av exempelvis 
multiplikationstabellen, eleverna behöver träna på den flera gånger och på många 
olika sätt för att multiplikationstabellerna samt även andra matematiska operationer 
utgör grunden till vidare inlärning. Lärarna ger uttrycker för hur viktigt det är att 
variera undervisning med digitala applikationer och spel, då syftar lärarna på att 
försöka underlätta elevernas förståelse genom att utföra matematiska uppgifter på 
olika sätt där ord, siffror, bild och ljud kombineras. Men för att kunna variera 
undervisning med olika digitala spel och applikationer behöver lärarna 
fortutbildning och stöd ”Jag önskar att jag kan mer om det digitala resurser och vad 
som finns för att kunna på bästa sätt underlätta lärandet. [...] Och variera min 
undervisning” (Lärare 3). 
 
6.3 Användandet av digitala spel och applikation 
Lärarna som deltog i den här studien använder sig av både Ipads och datorer där 
användandet sker en eller två gånger i en vecka. Lärarna använder mest en del 
applikationer och digitala spel i matematiken, de applikationer som lärarna använder 
sig av är bland annat; 

• Bingel 
• Kahoot 
• King of math 
• Skolplus  

 
Vidare säger lärarna att syftet med användandet av dessa applikationer i 
matematiklektioner är framför allt till färdighetsträning och repetition av ett visst 
innehåll vilket är i det fallet matematiska operationer. Eleverna arbetar först i 
matematikboken där en del uppgifter kring de matematiska operationerna 
förekommer sedan kan eleverna arbeta och träna digitalt, detta har nämnts av fyra 
av de sex lärarna i de olika skolorna. Men det finns även en del elever som har något 
slags hinder exempelvis koncentrationsproblem, dessa elever kan arbeta enbart i en 
kort stund “jag har 2 elever som jobbar jämt med digitala applikationer. Då de inte 
kan arbeta i boken för lång tid, alltså minst 3 minuter” (Skola, 2). Det finns även 
elever som inte kan hålla pennan och skriva vilket gör att dessa digitala applikationer 
och spel används mer av dessa elever ”En del arbetar bättre. De elever som har ett 
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hinder. [...] Till exempel att de inte kan hålla pennan och skriva bokstäver eller 
siffror. Det blir ju lättare för dem” (Skola 1). I skola 3 används digitala applikationer 
och spel väldigt sällan ”jag är inte så digital av mig. [...] Jag brukar mest använda 
digitala spel och applikationer som extramaterial för elever (Skola 3). 
 
7. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras resultatdiskussionen där diskuteras studiens syfte utifrån 
de fyra olika kategorierna, därefter diskuteras metoden. Diskussionsavsnitt avslutas 
med implikationer på nyttan med arbetet för lärare samt vidare forskning. 
 
7.1 Resultatdiskussionen 
I den här studien var syftet att ta reda på lärares uppfattningar av digitala spel och 
applikationer i matematikundervisning. Resultatet visar fyra kategorier av lärares 
uppfattningar av digitala spel och applikationer. Nedan diskuteras de fyra 
kategorierna som bygger på lärarnas uppfattningar. Kategorierna diskuteras som ett 
svar på den första forskningsfrågan. 
 

7.2.1 Färdighetsträning 
I denna kategori ansåg fem av sex lärare att digitala spel och applikationer är ett 
effektivt arbetssätt för färdighetsträning av exempelvis matematiska operationer. 
Detta har även forskning påvisat där digitala spel och applikationer används mest 
för färdighetsträning (Zhang et al., 2015 s. 38; Demirbilek och Tamer, 2010, s. 709-
711). Syftet med digitala spel och applikationer blir i denna kategori att förbättra 
elevers prestation i matematikämnet och öka deras motivation till att räkna 
matematik. Demirbilek och Tamer (2010, s. 709-711) skriver att digitala spel 
fungerar som ett effektivt arbetssätt när eleverna blir engagerade i att träna på ett 
visst innehåll och inte arbeta fritt, vilket även bekräftades av lärarna. Där lärarna 
lägger upp uppgifter som hen vill att eleverna ska träna på vilket var att träna på de 
fyra räknesätten. Detta kallas enligt forskning färdighetsträning i en formell 
inlärningsmiljö som innebär att eleverna gör bestämda matematiska uppgifter för att 
nå ett bestämt mål (Demirbilek och Tamer, 2010, s. 709-710).  
 
Von Wangenheim och Shull (2009, s. 92-94) påpekar att spelbaserat inlärning 
hjälper till att utveckla elevers matematiska förmågor. Det är även designen, 
egenskaper och svårighetsgraden på applikationen eller spelet som påverkar elevers 
lärande (Plass et al. 2015, s. 260; Kim & Ke, 2017, s. 544). Detta har lärarna tagit 
hänsyn till samt påpekat att det är viktigt att anpassa uppgifterna och dess 
svårighetsgrad efter elevers intresse, nivå och förutsättningar. Det är oerhört 
avgörande att välja lämpliga digitala applikationer och spel som motiverar eleverna 
till att utföra skolarbetet säger lärarna. Plass et al. (2015, s. 259- 260) anger att 
lämpliga spel och applikationer ska varken vara komplicerade eller enkla. Bra 
digitala spel och applikationer ska syfta till den proximala utvecklingszonen som 
handlar om att eleven kan lösa uppgifterna med en viss kamp och stöd av läraren.  
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7.2.2 Läxor 
I den här kategorin betraktas digitala spel och applikationer som ett effektivt 
arbetssätt för att utföra läxorna. Detta har även forskning påvisat (Plass, Homer & 
Kinzer, 2015, s. 259). Spelbaserat lärande erbjuder ett konstgjort problem som 
definieras av regler och som leder till goda resultat där eleven känner ett intresse till 
att utföra uppgifterna (Plass et al., 2015, s. 259). Utförandet av läxorna via digitala 
spel och applikationer ger poäng som belöning. Dessutom kan läraren se och följa 
elevers resultat vid utförandet av läxorna. Plass et al. (2015, s. 259) poängterar att 
när eleverna får och samlar poäng skapar detta en utmaning och en vilja hos elever 
att utföra läxorna som de annars anser vara tråkiga att utföra. Det som kan även vara 
motiverande vid arbetet med läxor är rättningen som sker automatisk via 
applikationen vilket resulterar i att eleverna får respons direkt. Lärare som tillhör 
den här kategorin påpekade att anledning till att hen använder digitala spel och 
applikationer för att utföra läxorna hemma är att hen anser att dessa arbetssätt leder 
till att eleven blir isolerad, vilket hen försöker att hindra i klassrummet. Detta har 
Ryan (2012, s. 48-49) nämnt där digitala spel och andra plattformar gör att eleven 
blir isolerad passiv mottagare det vill säga en individ som inte kommunicerar med 
andra. 

 
7.2.3 Motivation och engagemang 
Digitala spel och applikationer ökar elevers motivation och engagemang till 
matematik eftersom eleverna föredrar arbetet med digitala spel och applikationer 
framför arbetet i matematikböcker. En del elever arbetar även med det hemma. Detta 
har även bekräftats av Erhel och Jamet (2013, s. 156-157) där elevers motivation till 
att räkna mera matematiska uppgifter ökar. Det som gör att dessa digitala spel och 
applikationer spännande och lockar eleverna till matematikämnet är dess egenskaper 
som är bland annat poäng, framgångar, topplistor, märken och troféer (Plass et al. 
2015, s. 260). Lärarna tyckte att arbetet med matematik blir mer spännande när 
applikationerna som används består av utmaningar samt att samla poäng och att 
ökad motivation leder till att eleverna förstår uppgiften på ett sätt som resulterar i 
att elevernas tankegångar utvecklas. Men det är viktigt att välja lämpliga 
applikationer och spel påpekar Plass et al. ( 2015, s. 259- 260). Applikationerna och 
spelen ska inte vara komplicerade och inte enkla heller, läraren måste själv läsa och 
prova applikationen eller spelet samt lära sig om dess begränsningar inför 
användandet (Steinberg, 2013, s. 26-27). Eleven ska lyckas med arbetet med en viss 
kamp vilket resulterar i att elevens tankegångar och nyfikenhet utvecklas och som 
leder till att eleverna på egen hand försöker att upptäcka nya idéer och strategier för 
att lösa matematiska uppgifter. 
 

7.2.4 Varierad undervisning 
I den här kategorin finns uppfattningar av att användning av digitala spel och 
applikationer kan vara ett mer varierat arbetssätt än det vanliga traditionella 
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arbetssättet där träning på rutinuppgifter sker skriftligt. Lärarna upplever att digitala 
spel och applikationer gynnar elevers lärande men att det är viktigt att bestämma 
och planera vilka digitala applikationer som användas samt hur, varför och när ska 
dessa användas. Detta styrks även av Mahmoudi et al. (2015, s. 420) där digitala 
spel och applikationer kan tillämpas i klassrummet som ett nytt mer effektivt 
arbetssätt än penna och papper. Ryan (2012, s. 49) anger att ju mer varierad 
matematikundervisning desto större möjlighet för eleverna att lära sig där ett visst 
innehåll upprepas på olika sätt. Målet med en varierad matematikundervisning är att 
skapa glädje och nyfikenhet i en ny inlärningsmiljö (Mahmoudi et al., 2015, s. 420; 
Kebritchi et al., 2010, 434-236). Lärarnas syfte med att använda digitala spel och 
applikationer är att försöka underlätta elevernas förståelse genom att låta eleverna 
utföra matematiska uppgifter på ett varierat sätt. Då blir det mycket avgörande att 
efter användning utvärdera båda innehållet och applikationen tillsammans med 
eleverna (Erickson, J., 2015, s. 66-67). Garris et al. (2002, s. 444) skriver att digitala 
spel och applikationer kan fungera både som ett effektivt och ineffektivt arbetssätt 
att använda i klassrummet vilket även andra arbetsrätt kan vara för att det är varierar 
hur och när eleverna lär sig. 
 
7.2 Metoddiskussion 
I den här studien var målet att svara på studiens syfte om att ta reda på lärares 
uppfattningar av digitala spel och applikationer i matematikundervisning. Detta 
undersöktes med kvalitativa intervjuer. Inför de kvalitativa intervjuerna formulerade 
jag färdiga öppna frågor som jag kunde använda mig av under intervjuerna, vilket 
gav mig trygghet och en känsla av ett vanligt samtal. Samtliga intervjuer spelades 
in vilket kan betraktas som en fördel med den här metoden där kunde jag lättare 
lyssna på intervjuerna flera gånger och det underlättade även transkriberingen och 
analysarbetet. Intervjuerna ägde rum vid sex olika tillfällen på tre olika skolor i två 
skilda kommuner i Sverige där sex lärare blev intervjuade. Lärarna som deltog i 
intervjuerna gav uttryck för sina uppfattningar, tankar och erfarenheter av digitala 
spel och applikationer vilket gav mig värdefulla data att analysera. Jag har försökt 
att inte hålla med eller säga emot lärarna därför att det är deras uppfattningar som 
jag söker och som är relevanta för den här studien vilket stärker objektivitet i studien 
som innebär att forskaren böra vara distanserad och inte påverka informanternas 
utsagor (Larsen, 2018, s. 15). Dock har jag ställt följdfrågor som gav lärarna 
möjligheten att utveckla sina svar och förklara ännu mer för att minska 
missförstånd. Det har varit mycket viktigt för mig att vara öppen, tydlig och 
noggrann på intervjuerna och de följdfrågor som jag ställde.  
 
Validitet innebär att mäta det som är avgörande för studiens problemformulering 
(Eliasson, 2018, s. 16-17). Därför använde jag mig av bestämda intervjufrågor som 
hade i avsikt att besvara studiens problemformulering vilket ökar validiteten i 
studien. I resultatdelen citerade jag informanternas svar och utsagor vilket leder till 
god validitet (ibid.). Något som jag önskade att göra och som höjer validiteten i 
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studien är att låta informanterna läsa igenom den utskrivna intervjun (Eliasson, 
2018, s. 15-16). Men detta fick jag avstå ifrån på grund av studiens tidsramar. 
 
För att ytterligare öka studiens kvalité använde jag mig av ljudupptagning och 
dokumentation detta ökar reliabiliteten i studien. Dessutom förbereddes studien 
noga genom att använda instruktioner som förklarar vad syftet är och hur 
undersökningen samt intervjun ska ske (Eliasson, 2018, s. 15-16). Reliabilitet 
handlar om att få samma resultat av en studie även om den upprepas flera gånger 
menar Eliasson (2018, s.15). Vilket kan vara svårt att uppnå när en kvalitativ metod 
används (ibid). Det är mycket avgörande att resultaten är åtminstone liknande och 
kan förklaras med forskning även om studien upprepas. 
 
Efter intervjuerna lyssnade jag på inspelningarna flera gånger för att skapa en 
uppfattning om vad informanterna hade uttryckt. Den här metoden uppfattades som 
givande för den här studien, dock hade det varit mer intressant om jag kunde 
intervjua flera lärare. Men detta fick jag avstå ifrån på grund av tidsskäl. Varken 
lärarna eller jag hade möjligheter inom de tidsramar som getts för detta arbete att 
genomföra mera intervjuer. Det här betraktas som en nackdel i den här studien 
eftersom resultatet utgår från enbart sex matematiklärare vilket resulterar i att 
studien inte kan generaliseras. Larsen (2018, s. 37) menar att en kvalitativ studie 
inte kan generaliseras och detta är inte heller viktigt eftersom fokus läggs på det som 
forskaren tänkte undersöka.  
 
Studien analyserades utifrån en fenomenografisk ansats som avser att beskriva 
lärares uppfattningar av ett fenomen. Den fenomenografiska ansatsen gav möjlighet 
till att skapa varierande uppfattningskategorier som grundar sig på datainsamlingen. 
De olika uppfattningskategorierna speglade forskningen som bakgrundsdelen 
bygger på. När det gäller kategorier så blev jag styrd av redan existerande forskning 
som finns under bakgrundsdelen och hade några kategorier i åtanke. Men efter 
analysarbetet av lärares uppfattningar kom jag fram till nya kategorier som delvis 
liknade de kategorier jag hade från början. De nya fyra kategorierna utgår från 
lärares uttalanden.  
 
Avslutningsvis anser jag att en kvalitativ metod bidrog till att nå studiens syfte och 
frågeställningar där fick jag skapa en djup förståelse för lärares uppfattningar, idéer 
och erfarenheter av digitala applikationer och spel i matematikundervisning. Den 
insamlade datan speglade tidigare forskning och den fenomenografiska ansatsen gav 
variation i lärares uppfattningar av digitala spel och applikationer. Med detta anser 
jag att valet av metoden och teorin kan anses som lyckad där båda gav rikligt med 
data att bearbeta. 
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7.3 Vad har arbetet för nytta 
Studien lyfter upp lärarnas uppfattningar, tankar och erfarenheter av att använda 
digitala spel och applikationer i matematikundervisning. Det viktigaste som lärarna 
gav uttryck för var att alla behövde mera kunskaper och fortbildning i digital 
kompetens, programmering och andra digitala arbetssätt såsom applikationer och 
spel i matematikämnet. Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle och även 
skolan där används olika typer av digitala verktyg och plattformar. Lärarna 
påpekade att det finns stor mängd matematiska applikationer och spel som lärarna 
vill lära sig om för att kunna använda i undervisningen. Men det krävs en hel del 
arbete för att kunna implementera digitala applikationer och spel i matematik-
undervisning eftersom det oerhört viktigt att studera hur dessa applikationer och spel 
påverkar elevers lärande. Forskning visar att digitala spel och applikationer kan 
påverka elevers lärande och matematikundervisning både positivt och negativt, det 
beror antagligen på vilka digitala spel och applikationer som används samt vad dessa 
erbjuder, hur och varför ska dessa användas i matematikundervisning. 
 
7.4 Vidare forskning 
Utifrån den här studien har jag identifierat en forskningsfråga som jag anser särskilt 
viktigt för vidare forskning. Som nämndes ovan i resultatdelen så vill lärarna som 
deltog i studien utveckla sin digitala kompetens men de behöver stöd och 
fortbildning för att kunna använda digitala plattformar, spel och applikationer i 
matematikundervisning. Därför skulle en studie som utreder vilka möjligheter som 
ges på olika skolor behöva göras. Dessutom skulle det behöva göras mer studier 
gällande vad olika digitala spel och applikationer tränar för matematiska operationer 
eftersom detta ämne är stort och viktigt för grundskoleelever. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  
Lärarens bakgrund/ inledandefrågor 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? Utbildning 
2. Vilka årskurser undervisar du i?  
3. Erfarenhet av att arbeta med digitala applikationer och spel i 

matematikundervisning? Hur ser du på dina egna kunskaper i användning 
av digitala applikationer och spel?  

4. Hur länge har du jobbat med digitala applikationer och spel?  
 
Undervisning  

5. Vilka digitala applikationer och spel använder du i din undervisning?  
6. Hur ofta använder du digitala applikationer och spel i 

matematikundervisning? 
7. På vilket sätt använder dina elever digitala applikationer och spel (att lösa 

arbetsuppgifter, kolla genomgång och färdighetsträna ett innehåll) 
8. Upplever du att dina elever lär/ arbetar bättre/sämre med hjälp av digitala 

applikationer och spel. 
9. Vad ser du för pedagogiska för- och nackdelar med digitala applikationer 

och spel? Möjligheter och hinder? 
10. Hur påverkar användning av digitala applikationer och spel din 

matematikundervisning? 
11. Hur var användning av digitala applikationer och spel och hur är den nu? 

Sker det någon utveckling i elevers lärande?  
12. Tycker du att din kompetens är tillräcklig bra för att använda digitala 

applikationer och spel i matematikundervisning? 
13. Behöver du utveckla din kompetens för att använda digitala applikationer 

och spel i matematikundervisning? I så fall vad? 
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Bilaga 2-Information och medgivande till intervju  
 
Jag heter Haneen Al-Nuaimi och är student på grundlärarprogrammet i kursen 
examensarbete del 2 vid Högskolan Dalarna. Mitt examensarbete kommer att 
innebära intervjuer med lärare i syfte att ta reda på lärares uppfattningar av digitala 
spel och applikationer i matematikundervisning. 
 
Jag kommer att dokumentera intervjun med ljudupptagning, papper och penna. Inga 
fotografier, eller film kommer att användas. Redovisning av resultatet kommer att 
ske vid ett seminarium på Högskolan Dalarna. Vid redovisningen och i mitt skrivna 
arbete kommer alla deltagare att vara avidentifierade genom att jag använder andra 
namn på informanterna. 
  
Ditt deltagande i arbetet är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet 
utan närmare motivering. Om det är något som du undrar över får du gärna kontakta 
mig eller min handledare på Högskolan. Ytterligare upplysning lämnas av mig eller 
nedanstående ansvarig lärare. Information om Högskolan Dalarnas policy för GDPR 
se www.du.se eller kontakta Högskolans GDPR ansvarige 023-77 80 00. 
 

Med vänliga hälsningar 
Haneen Al-Nuaimi 
 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed mitt godkännande till 
att delta i studien. 
 
 
Namnunderskrift: ______________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: _____________________________________  
 
 
Ort & datum: _______________________________________ 
 
 

 

 

Student 
Haneen Al-Nuaimi, 073–xxxxxxx, h15haaln@du.se 
  
Handledare 
Helena Eriksson, hei@du.se 
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