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Sammanfattning 
 

Denna studie handlar om hur lärare i årskurs 1-3 använder surfplattor i 

matematikundervisningen. Syftet med studien är att ta reda på hur surfplattor 

används och hur lärarna arbetar med olika applikationer. För att få svar på det har 

kvalitativa intervjuer skett med tre lärare. Lärarna använde surfplattan i 

matematikundervisningen som ett komplement till den ordinarie undervisningen. 

Trots att surfplattorna användes som komplement förekom verktyget på hälften av 

alla matematiklektioner. Ingen av lärarna använde applikationerna utifrån utgivarens 

rekommendationer om sådana fanns. Fördelarna med verktyget var att det var 

motiverande för eleverna och de kunde göra fler repetitioner och nöta uppgifter. 

Nackdelarna var tekniska problem som slut på batteri eller nätverkskrångel.   

 

 

Nyckelord: Surfplattor, grundskolan, matematik, F-3  
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1 Inledning 
 

Idag märker vi av en ökad digitalisering och ett ökat användande av IT vart vi än går. 

Nästan varje människa har en smartphone och det har gått så långt att vi snart kan 

styra hela hemmet från telefonen. Det märks också av i skolan där en ökad tillgång av 

surfplattor och datorer har skett senaste åren. I en rapport från Skolverket (2016, s 3-4) 

visar att det idag går ungefär 1,8 elev per dator eller surfplatta i grundskolan jämfört 

med 2012 då siffran var 3,0. Datorer är det digitala verktyget som dominerar i 

grundskolan, men andelen surfplattor har ökat från 10 % (38 000 enheter) till 40 % 

vilket motsvarar 236 000 enheter i grundskolan. För fyra år sedan gick det 29 elever 

per surfplatta, men den siffran är nu nere på 4,8 elever per surfplatta. I samma rapport 

framkommer det att 17 % av lärarna uppger att eleverna alltid/nästan eller ofta 

använder surfplatta eller dator i skolarbetet inom matematik. En ökning från 2012 med 

5 procentenheter (Skolverket 2016, s 71). Med den nya reviderade läroplanen lär den 

siffran fortsätta att öka de kommande åren. 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2017 

(Lgr11) nämns det numera att lärarna ska använda sig av digitala verktyg, vilket inte 

uttryckets lika explicit i den första upplagan. I läroplanens andra del går det att läsa  

 

skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] kan använda såväl 

digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande (Skolverket 2017, 13).  

 

För ämnet matematik står det i syftesdelen att 

 

vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda 

digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka probleminställningar och 

matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data (Skolverket 2017, 

56).  

 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare i årskurs 1-3 använder sig av digitala 

verktyg, och i detta fall med fokus på surfplattan som verktyg. Hur kommer det sig 

att surfplattor används i undervisningen och hur används de? Studien kommer också 

behandla om lärarna vet hur en viss applikation ska användas och om det finns 

angivna rekommendationer från utgivaren kring detta. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en teoretisk bakgrund samt en översikt om tidigare 

forskning i ämnet. Dessutom ges en överblick om applikationerna som lärarna i 

studien använder. 

 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Lev Vygotskij var en rysk teoretiker som utvecklade det sociokulturella perspektivet. 

Ett begrepp som är grundläggande i teorin är mediering, som menas att redskap eller 

verktyg används av människan för att förstå omvärlden. Det finns två olika slags 

redskap som människan använder: språkliga (intellektuellt) och materiella (fysiskt). 

Bokstäver, siffror och symboler är exempel på språkliga redskap och materiella 

redskap är fysiska verktyg som exempelvis ett tangentbord att skriva på. Dessa två 

redskap ska inte skiljas åt utan de förekommer tillsammans och utgör varandras 

förutsättningar. Därför kan man också välja termen kulturella redskap. En bok är ett 

kulturellt redskap där både det intellektuella redskapet finns med i form av ett alfabet 

och ett fysiskt material där alfabetet är fäst på (Säljö, 2012). 

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Lärarens bekvämlighet med surfplattor 

Lärares bekvämlighet är en faktor som påverkar användandet av lärplattor. I en studie 

fick 342 lärare i USA använda surfplattor under ett år och även om 

bekvämlighetsnivån var hög från början så ökade den under året. Framförallt var det 

lärare med 11 år eller mer inom yrket som upplevde en ökad bekvämlighet allt 

eftersom under året. Lärare med mindre arbetserfarenhet har förmodligen upplevt 

mer teknologi i sin skolgång och även under sin uppväxt vilket gjorde att deras 

bekvämlighetsnivå var hög redan innan införandet av surfplattor. Dock ökade 

lärarnas uppfattning om hur användbar teknik kunde vara i deras undervisning. (Liu, 

Navarrete, Scordino, Kang, Ko och Lim, 2016). 

 

Mest positiv i Liu’s et al. (2016) studie var lärarna i grundskolan som ansåg sig kunna 

använda surfplattor på ett bredare och mångsidigare sätt. Författarna menar på att det 

bland annat kan bero på att det finns fler appar som riktar sig till grundskolans yngre 

åldrar och att det är därför många lärare väljer surfplattor i undervisningen. En 

utmaning som uppkom var att eleverna många gånger ville arbeta självständigt med 

surfplattorna och att läraren fick bli en åskådare istället. Lärare som inte kommit i 

kontakt med surfplattor innan upplevde det som att eleverna kunde hantera enheterna 

bättre, och många lärare var inte bekväma med denna nya rollen.  
 

I Sverige är det också en skillnad mellan lärare som jobbat länge jämfört med de som 

har arbetat en kortare tid. 84 % av lärare som jobbat mindre än 10 år ansåg sig som 

mycket bra eller bra på IT, medan endast 58 % av lärare som undervisat i 26 år eller 

mer ansåg sig som mycket bra eller bra (Skolverket 2016, s 67).  
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2.2.2 Viktiga faktorer för användandet 

Intresset för att använda IT är stort i grundskolan. Majoriteten av lärare och elever vill 

använda surfplatta eller dator mer i skolan (Skolverket 2016, s 91). Även om viljan 

finns så betyder inte det att det är något som man bara gör. Som nämnt ovan så finns 

det svårigheter med att införa lärplattor i undervisningen och använda de på ett bra 

sätt. Haßler, Major och Hennessy (2016) tar i sin artikel ”Tablet use in schools: a critical 

review of the evidence for learning outcomes” upp olika faktorer som bidrar till ett 

framgångsrikt eller misslyckad användning av lärplattor: 

 Hög användbarhet 

Med kamera, mikrofon och enkel tillgång till verktyg som ordböcker och 

skärmläsare i en enda enhet medför en potential för att stödja lärandet och 

underlätta för den pedagogiska erfarenheten 

 Enkel anpassning 

Justera textfärg och storlek, olika skärmvisningslägen så som porträtt, 

landskap eller zoom är bara några exempel på hur det är möjligt för elever att 

anpassa en lärplatta efter deras individuella behov och på så sätt kunna vara 

till nytta för alla elever.  

 Touchscreen 

En lärplatta med touchscreen främjar användningen för elever som är mer 

visuella och taktila, och att en lärplatta kan skapa ett engagemang på ett sätt 

som det vanliga klassrummet inte kan erbjuda 

 Tillgänglighet och bärbarhet 

Lärplattor skapar engagerande lärtillfällen som gör att man kan komma åt 

material som man inte annars hade kunnat på grund av geografiska, praktiska 

eller ekonomiska begränsningar. Med sin bärbarhet och storlek kan lärplattor 

användas nästan var som helst och finnas tillgänglig för att snabbt få tillgång 

till information. 

 Genomförandet av lärplattsbaserade inlärningsmiljöer 

Ett effektivt teknikutnyttjande är avgörande för att på ett framgångsrikt sätt 

införa lärplattor. Det är av stor vikt att det finns en teknisk personal som finns 

där att hjälpa. En annan avgörande faktor är en stödjande skolkultur som 

främjar kollegialitet och lärarinflytande på olika nivåer. Fördelar med lärarnas 

arbetsbelastning har identifierats med införande av lärplattor, lektioner har 

större variation och tempo och dessutom kostnadsbesparingar till exempel på 

papper 

 Innehåll och undervisningsdesign 

Tillgången på lämpligt innehåll kan begränsa läraren vid nya lektioner och 

problem med programvaran kan inverka negativt på elevers arbeten. En 

begränsning gällande plattformar hos olika tillverkare har visat sig ha en 

begränsad effekt, till exempel oförmågan att använda java- och flashbaserat 

webbinnehåll. 

 Interaktion mellan pedagogik och teknik 

Både pojkar och flickor uppgav att de var mer delaktiga i uppgifter där 

lärplattor användes. Lärplattorna är bäst lämpad för den enskilda individen 

istället för vid samarbeten. En del elever kan vara ovilliga att dela med sig av 

sin lärplatta. I en studie visar att elever i grupper om 2-3 svarade att de kunde 
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tillbringa tillräckligt med tid vid lärplattan, men i grupper om fyra svarade 

att de ville ha mer tid för att använda enheten. 

 

Haßler, Major och Hennessy (2016) är noga med att påpeka att det här är deras resultat 

och att det är studier från 2009 som använts. Dock är lärplattor något relativt nytt inom 

skolan och faktorerna som är nämnda ovan kan fortfarande användas som en riktlinje 

för hur man framgångsrikt använder lärplattor i undervisningen. I artikeln ”Tablet use 

in schools: a critical review of the evidence for learning outcomes” kommer författarna 

fram till att lärare måste få adekvat utbildning och teknisk support för att vilja jobba 

kontinuerligt med lärplattor. Utan tillräckligt stöd får inte tekniken fäste i den redan 

etablerade pedagogiken. Nya pedagogiska insatser kräver sin tid för att bli inbäddad 

i klassrummet och att införandet av ny teknik måste förstås av skolledare som ett 

långsiktigt arbete och att fördelarna inte kan komma direkt. En positiv attityd för 

teknik hos läraren är av stor vikt i inkluderingen av teknik och att kunna få teknisk 

support är också något som hjälper läraren att upprätthålla en positiv syn (Liu et al., 

2016).  

2.2.3 Differentierad undervisning 

Milman, Carlson-Bancroft och Vanden Boogart (2014) har i sin artikel undersökt hur 

lärare använder surfplattor för att differentiera undervisningen. I undersökningen 

gjordes 68 observationer av sju lärare från förskoleklass till 4:e klass. Två intervjuer 

med varje lärare, rektor, en assisterande lärare och tre speciallärare skedde i mitten av 

läsåret och på slutet. Både lärare och elever fick utbildning om hur man använder 

lärplattorna och dessutom hade skolan en teknologiintegrerande specialist och två 

tekniska stödpersoner. Lärarna integrerade surfplattor utifrån den befintliga 

läroplanen för att komplettera eller för att förbättra sina lektioner, för att ge olika 

alternativ till eleverna att komma i kontakt eller fördjupa sig med innehållet.  

 

Det visade sig att lärarna kunde differentiera innehållet på olika sätt i undervisningen 

med hjälp av lärplattorna. Efter formella lektioner där eleverna jobbade med penna- 

och papperuppgifter kunde lärarna välja att ta steget längre med olika applikationer. 

Dessa ställdes in för att matcha elevens ambitionsnivå eller efter övervakande av 

läraren så eleverna själva valde lämpliga svårighetsnivåer. När en elev valde en för 

enkel nivå för att nå framgång valde läraren att försiktigt leda eleven mot en mer 

lämplig nivå.  

 

Omkring 90 % av lärarna ansåg att eleverna utvecklade sin förmåga att visa vad de 

lärt sig med hjälp av lärplattorna. En av lärarna valde ut olika matematiska begrepp 

som sedan eleverna skulle förklara med hjälp av valfria appar. Detta resulterade i en 

variation av appar där eleverna utifrån sin egen förmåga kunde visa innebörden av 

begreppen. I en undersökning som Milman et al (2014) gjort i samma artikel visar att 

86,7 % av de 33 tillfrågade lärarna i undersökningen menade på att införandet av 

surfplattor i undervisningen hade en positiv effekt på elevernas studieresultat. Brevik 

och Davies (2016) har i sin artikel ”The potential of digital tools for enabling the 

observation of comprehension in the classroom” också kommit fram till att digitala 
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verktyg som surfplattor bidrar till elevernas förståelse för ämnet och för sin egen 

lärandeprocess. Författarna menar också att det är en svårighet för läraren att iaktta 

elevernas lärandeprocess under ett lektionspass. Det kräver att läraren låter eleverna 

jobba medvetet med surfplattor som möjligheter till observation kan uppstå. Milman 

et al (2014) visar i sin studie att många lärare inte hade möjligheten att observera om 

elevprestationen påverkades av surfplatteanvändningen och mellan 13,8% och 29,6% 

misslyckades att se eventuella skillnader i elevers prestationer till följd av 

användningen av surfplattor. 

 

2.2.4 Meningsfullt lärande 

Att föra in teknologi i skolan är enkelt, men att integrera tekniken på ett meningsfullt 

sätt är däremot svårare. Drew Polly (2014) har i sin artikel undersökt tre 

grundskolelärare under ett års tid och hur dessa lärare har fört in teknologi i deras 

matematikundervisning. Varje lärare observerades mellan 20 och 30 gånger under 

skolåret, med tätaste observationer i början och slutet. 

Samtliga lärare hade gått en lärarutbildning och jobbat som lärare mellan 7 och 16 år. 

Lärare Zoe (observerad 21 gånger) hade inte fortbildat sig alls. Kelly (observerad 22 

gånger) hade deltagit i både teknologi- och matematikfortbildning och Mindy 

(observerad 30 gånger) som har ”co-facilitated mathematics professional development 

and attended technology professional development” (Polly, 2016).          

Matematikaktiviteter på surfplattor förekom på 12 (57,14% av observerade lektioner) 

av Zoes lektioner och en vardera på Kellys (4,55%) respektive Mindys (3,33%) 

lektioner. Alla lärare använde samma pedagogik varje gång surfplattorna användes. 

Zoe, som använde surfplattor mest, lät eleverna jobba självständigt utan 

lärarhandledning som en belöning för att ha jobbat klart med deras primära uppgifter. 

Apparna som användes fokuserade enbart på ”drill and practice”, alltså en 

upprepning av samma uppgifter gång på gång. Detta medförde att eleverna skyndade 

sig igenom de primära uppgifterna för att få mer tid till surfplattan. Även när de 

primära uppgifterna analyserades och att vissa frågor hade missats så var det 

fortfarande tillåtet att använda surfplattor utan att gå tillbaka och göra korrigeringar. 

Apparna som användes var i första hand begränsad till memoreringsuppgifter. Dessa 

gick ut på att skriva in eller klicka på det rätta svaret. Det fanns inga typer av 

problemlösning eller högre nivåer av tänkande, utan antingen så kunde eleven svaret 

eller inte.  

 

Författaren diskuterar att det fanns ett samband mellan tekniken som användes och 

de matematiska uppgifterna. Varje surfplattsanvändning resulterade i att eleverna 

utförde mindre krävande uppgifter med fokus på beräkning. Zoe däremot ansåg att 

eleverna visade ett engagemang och hur kul de tyckte det var att arbeta med 

surfplattor. Hon såg det dessutom som en möjlighet att låta eleverna öva ytterligare 

på just beräkningsförmågan eftersom det var det eleverna själva valde. Attard och 

Northcote (2011) föreslår att läraren bör välja vilka appar eleverna ska arbeta med så 

innehållet stämmer överens med läroplanen och för elevens specifika behov. Att välja 

appar är tidsödande då lärare måste hitta appar, ha tid att lära sig hur dem fungerar, 

lära eleverna hur den fungerar samt undersöka så den har kopplingar till läroplanen 
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(Liu et al., 2016). Samtliga tre lärare i studien medgav att dem behövde mer 

information och resurser om surfplattsaktiviteter. Nu användes teknologin för att 

komplettera lektioner som inte var teknikbaserade från början.  

 

Att använda surfplattor för att komplettera lektioner behöver dock inte betyda något 

negativt om det görs på ett meningsfullt sätt. Lärare kan använda sig av lärplattor för 

att hjälpa elever att förbli engagerade i ett rikt lärande när de avslutat en uppgift, 

exempelvis gå vidare i ett projekt och göra mer avancerade uppgifter (Milman, 

Carlson-Bancroft & Vanden Boogart, 2014).  

 

Lärare är olika och ser på sin roll som lärare på olika sätt. Vissa använder lärplattor 

för att göra sin undervisning mer effektiv, till exempel genom att komplettera sin 

undervisning, medan andra väljer innovativa och annorlunda vägar för att undervisa 

med enheten (Liu et al., 2016). 

 

2.2 Applikationer 

Nedan presenteras en kort bakgrund om applikationerna som lärarna i den här 

studien använde sig av. 

 

Lärare 1 använde sig av applikationen Tiokompisar som är avsedd för åldrarna 6-8 år. 

Det är Johan Nordberg från Digitalt Hjärta som utvecklat appen. Han har utvecklat 

appar inom många olika områden och inte endast för utbildningssyfte. På hemsidan 

finns ingen information om han har någon pedagogisk utbildningen eller liknande. Så 

här beskriver han appen på hemsidan: 

 

”Tanken med Tiospelen är att göra matematiken mer lättillgänglig och lustfylld, så att 

grundläggande kunskaper ska kunna få fäste på ett roligt sätt. Genom att automatisera 

räknandet i så hög utsträckning som möjligt, blir det lättare för barnet att förstå matematik även 

senare i livet. Att kunna sina tiokompisar, det vill säga de ental som i par bildar summan tio, är 

väsentligt för att fortsätta utveckla sitt matematiska tänkande och så småningom kunna lösa 

svårare problem. Med Tiospelen befästs tiokompisarna naturligt. ” 

(digitalthjarta.se/tiokompisar/) 

 

Appen har tre olika spel där en är för 1-4 spelare, en för 1-2 spelare och en som spelas 

enskilt.  

 

Lärare 2 använder sig av applikationen Qnoddarnas värld. Det finns tre separata appar 

som riktar sig till årskurs 1,2 och 3. Applikationen är framtagen av förlaget Natur & 

Kultur, som är med i branschorganisationen Svenska Läromedel som utvecklar 

läromedel för hela undervisningsväsendet. Förutom Qnoddarnas värld så har de gett 

ut 13 andra applikationer för utbildningssyfte. Så här beskriver de appen: 

 

”Qnoddarnas värld är ett heltäckande läromedel utvecklat för iPad i svenska och matematik för 

årskurs 1–3. Det är framtaget av pedagoger utifrån de mål och det centrala innehåll som beskrivs 
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i Lgr 11 i ett nära samarbete med spelutvecklare. Visionen har varit att skapa ett läromedel som 

lockar till lust att lära för alla elever och som förenklar och effektiviserar arbetet för läraren.” 

 

I appen finns olika bär med uppgifter som eleverna ska göra. Alla bären täcker det 

centrala innehållet från kursplanen i matematik. I lärarhandledningen redogörs för 

hur varje bär ska arbetas med. 

 

Lärare 3 använder sig av applikationen Vektor. Cognition Matters har utvecklat appen 

och de har sitt säte i Stockholm. De har förutom Vektor utvecklat en till app inom 

matematik. De beskriver appen så här:  

 

 

“Vektor is designed to train cognitive functions and number sense in order to improve 

mathematical ability. It can be used by children without any prior knowledge of mathematics, 

but is also advanced enough for children with 1 or 2 years of schooling, or with specific 

mathematical disabilities or dyscalculia” 

 

Det finns ingen utarbetad lärarhandledning men på hemsidan kan man få hjälp i form 

av en FAQ (frequently asked questions) där de svarat på frågor om hur man arbetar 

med appen. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare använder surfplattor och 

applikationer i matematikundervisningen. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

1. Vad har läraren för inställning till att använda matematikapplikationer i 

undervisningen?  

2. Hur och hur ofta använder läraren sådana i undervisningen? 

3. Hur är det tänkt att man ska använda dessa applikationer? 

4. Vilka för- och nackdelar ser läraren med användandet av surfplattor? 

 

3.2 Metod 

Den valda metoden för att få svar på mina frågeställningar är en kvalitativ metod med 

semi-strukturerade intervjuer. Kvalitativ metod passar bäst i denna studie eftersom 

mitt resultat kommer presenteras med ord och inte kvantitativt med siffror (Eliasson, 

2013). Jag tror att jag hade störst chans att få svar på mina frågor (se bilaga 1) genom 

att intervjua istället för att använda mig av andra metoder. Semi-strukturerade 

intervjuer tillåter också följdfrågor vilket kan vara bra om läraren skulle ge ett vagt 

svar på den första frågan. Svårigheter som kan uppstå i samband med en intervju är 

att vara objektiv. Det kan förhindras genom att vara påläst om intervjufrågorna och 

undvika följdfrågor som kan vara subjektiva. Intervjuerna spelades in så att all 

information i sin helhet finns sparad. Eliasson (2013) menar på att en intervju bör 

dokumenteras och ett av sätten är inspelning. Fördelar med att spela in är att den 

intervjuade kan citeras ordagrant och det går att gå tillbaka i inspelningen om något 

skulle vara oklart. 

 

Svar som anhålles i intervjuerna sparas i ljudfiler där det mest väsentliga kan komma 

att transkriberas och användas i form av citat. Det vill säga att under bearbetningen 

med ljudfilerna kommer det som känns relevant för studien och frågeställningarna 

användas medan pauser och liknande sållas bort. 

 

3.2.1 Forskningsetiska principer 

Intervjuerna sker under de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

tagit fram. Det grundläggande individskyddskravet som finns för att skydda den 

intervjuade individen från psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 

Vetenskapsrådet (2002) har förtydligat kravet i fyra huvudkrav som de ställer på 

forskningen: 1) informationskravet, 2) samtyckeskravet, 3) konfidentialitetskravet och 

4) nyttjandekravet.   
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Informationskravet innebär att forskaren informerar den intervjuade om deras uppgift 

i projektet och under vilka omständigheter den ställer upp på. Deltagandet är frivilligt 

och medverkan får avbrytas utan några påföljder. Samtyckeskravet innebär att den 

deltagande ska lämna samtycke för att delta. Dessa två krav har uppfyllts i denna 

studie. Lärarna har innan intervjun fått information om detta och sedan valt att ställa 

upp under dessa premisser. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet. I denna studie har lärarna 

anonymiserats för att ingen obehörig ska kunna spåra upp personen.  Nyttjandekravet 

innebär att uppgifter endast är insamlade för studiens syfte och inte får utlånas för 

kommersiellt bruk. Deltagarna har också informerats om att det inspelade materialet 

kommer att raderas efter arbetets slut. 

 

3.2.2 Urval 

Valet av lärare faller inom ramen för icke-sannolikhetsurval. Jag tog kontakt med ett 

visst antal skolor i Sveriges mitt, både där jag vet att de använder surfplattor men 

också där jag inte visste. Ett mail skickades ut till rektorer som sedan hänvisade mig 

till en lämplig lärare i årskurs 1-3 som ansågs kompetent för intervjun. Läraren har fått 

välja tider som passar och jag har anpassat mig efter det. 

 

Deltagare 

Lärare 1 

Har jobbat 18 år som lärare och har en årskurs 1 på en liten byskola. Läraren har använt 

surfplattor i fem års tid. 

Lärare 2 

Har jobbat 9 år som lärare och har en årskurs 3 på en stor skola. Läraren har använt 

surfplattor i fem år. 

Lärare 3 

Har jobbat 31 år som lärare och jobbar nu i en årskurs 1 på en stor skola. Läraren har 

använt surfplattor i sju år. 

 

Jag har valt att studera tre applikationer (appar) inom matematik skapade för iPad. 

Surfplattor är ett benämningsnamn för olika typer av handdatorer med stor skärm 

som styrs med hjälp av fingrarna. iPad är således en surfplatta från ett företag som 

används inom den kommunen där min studie kommer ske. I resterande del av 

uppsatsen kommer begreppet surfplatta användas. Övriga typer av spelformer eller 

matematiska uppgifter direkt i en webbläsare kommer inte att studeras. 

 

Apparna kommer att granskas av mig och jag kommer titta efter:  

 Information om utgivaren 

 Finns information till lärare om hur appen ska användas? 

 Finns det kopplingar till kursplan i matematik? 
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4 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultaten av det empiriska materialet. För att tydligt 

synliggöra svaren från frågorna (se bilaga 1) presenteras de under frågeställningarna 

som ställts i arbetet. 

 

4.1 Vad har läraren för inställning till att använda 

matematikapplikationer i undervisningen? 

 

Samtliga lärare använde sig av surfplattor i matematikundervisningen och har gjort 

det i 5-7 år. Lärare 1 föredrog att använda surfplattor istället för dator. 

  

Vi lärare har fått varit med och bestämma om vi vill ha datorer eller surfplattor. […] För min del 

så tycker jag det är lättare med surfplattor därför det är många barn som har surfplattor eller 

telefoner, så att om jag sätter de vid datorn, då drar de fingrarna på skärmen för de vet inte. De 

har inte någon vana att använda mus. (Lärare 1). 

 

Lärare 1 drar nytta av elevernas tidigare erfarenheter av surfplattor och väljer bort den 

mer främmande datorn. Lärare 3 såg också ett samband med elevernas erfarenhet av 

surfplattor hemifrån och deras motivation till att arbeta med applikationer. Lärare 2 

använde surfplattor för att det står i läroplanen att det ska användas men också när 

det anses vara mest effektfullt för eleverna att använda surfplattan.  

 

Det är lärarna själva som bestämmer vilka applikationer som ska användas i 

undervisningen och inga av de tillfrågade i studien ansåg att de behövde hjälp att välja 

appar eller någon annan form av hjälp eller utbildning.  

 

På frågan om varför de använder matematikapplikationer var två lärare överens om 

att ett moment försvinner för eleverna. 

 

Vidare finns det appar till iPaden som gör det lättare för eleverna att nöta uppgifter, man tar 

bort ett finmotorisksmoment och på det sättet upplever de det inte lika tröttsamt at göra många 

liknande repetitioner (lärare 2). 

 

Lärare 2 får eleverna att göra fler repetitioner genom att ta bort skrivmomentet vilket 

också lärare 1 ser som något positivt. 

 

Jag börjar tidigt, jag har ju en årskurs 1 så många har ju problem att skriva siffrorna och det 

behöver de ju inte göra på surfplattan utan då klickar de bara […] de har ju hur mycket tålamod 

som helst. Du kan ge de samma övning hur många gånger som helst (lärare 1). 

 

Båda lärarna upplever att eleverna kan nöta uppgifter och göra fler repetitioner när de 

arbetar med applikationer. Lärare 3 nämnde inget om finmotoriksmomentet men 

ansåg att surfplattorna var motiverande för eleverna.  
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4.2 Hur och hur ofta använder läraren sådana i undervisningen? 

 

På frågan hur ofta lärarna använde sig av surfplattor var svaren väldigt lika. På 

matematiklektionerna förekom surfplattor på hälften av lektionerna. Lärare 2 och 3 

hade surfplattor på två av fyra matematiklektioner i veckan och lärare 1 nämnde det 

som att dem används två gånger i veckan utan att ange hur många matematiklektioner 

de har i veckan. 

 

Hur surfplattorna används svarade lärare 2 såhär. 

 

Det kan se ut precis hur som helst beroende på när verktyget iPad, när man kan få ut mest av 

det verktyget. Ungefär som, sitter det en spik i väggen, väljer jag inte skruvdragaren. Jag tar 

hammaren. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 menade på att användningsområdet är väldigt olika beroende på vad läraren 

vill med lektionen och om surfplattan är ett bra verktyg för just det momentet.  

Eleverna kunde jobba individuellt om klassen delades in i grupper, två och två, 

grupper om tre eller hela klassen tillsammans. Lärare 3 lät eleverna arbeta i grupp och 

samarbeta medan lärare 1 använde ett mer stationsbaserat system utifrån sina sex 

surfplattor. 

 

Nu kan jag sätta en grupp på sex elever, jag har 18 elever i klassen, så sex surfplattor är idealiskt. 

En tredjedel jobbar med surfplattor, två tredjedelar gör något annat. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 hade sex surfplattor i sitt klassrum men totalt fanns 21 stycken på skolan. Om 

det behövdes fler så gick det att låna av andra lärare. För lärare 2 och 3 gick det två 

elever per surfplatta.  

 

Lärare 1 och 3 använde sina surfplattor på ett liknande sätt; eleverna arbetar 

individuellt eller om det krävs i par eller grupp. Lärare 2 däremot pratade om att 

synliggöra lärandet för alla. 

 

Om vi jobbar med problemlösning så kan en lösning se ut på ett sätt hos en elev och den kan se 

ut på ett annat sätt hos en annan elev. Med surfplattan och apple-tvn kan vi i realtid få upp 

bilden via apple-tv och kanonen så att alla elever från sin plats i klassrummet, kan lugnt och 

sansat se exakt varje olik lösning som i slutändan kan vara lika rätt allihopa. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 använder surfplattorna för att få igång ett samtal mellan eleverna. På detta 

sätt blir lärandet synligt för alla och eleverna blir resurser för varandra. 
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Lärarna arbetade med många olika applikationer för matematik men de fick berätta 

om en utvald och hur de arbetar med den i undervisningen. Lärare 1 använde 

applikationen Tiokompisar, lärare 2 använde Qnoddarnas värld och lärare 3 använde 

Vektor. 

 

Lärare 1 tyckte applikationen var bra för att den har ett brett innehåll som tränar 

talkamrater från 5 upp till 1000. Det går att anpassa innehållet för svaga och starka 

elever så de utmanas på sin nivå. Ett exempel är: om det kommer upp en ruta med 

siffran 4 ska eleven välja siffran 1 om summan ska bli 5. Eleverna kan arbeta enskilt 

men också mot en annan elev i ett tävlingsmoment där det går ut på att vara snabbast. 

Lärare 1 förklarade att det fanns elever som sporrades av tävlingsmomentet, att bli 

snabbare och snabbare, men var tydligt med att eleven kunde arbeta enskilt också. 

 

Lärare 2 tyckte applikationen Qnoddarnas värld var bra för den tar upp i stort sett alla 

matematiska moment, men likt en matematikbok så är den olika bra på olika moment. 

Den används ibland som grund för ett matematiskt område om den tar upp ett 

moment på ett bra sätt men oftast som ett komplement för att få en varierad 

undervisning. Applikationen lämpar sig bra till elever som har problem med sin 

läsning. 

 

Den har ljud- och bildstöd och att det ljud- och bildstöden […] är bra, och då med elever som 

kanske inte har kommit lika långt i läsförståelsen och läsningen så blir det ett bra verktyg att 

utveckla sin matematiska förmåga trots att deras läsning inte är så god.  (Lärare 2) 

 

Med hjälp av stöden kan eleven jobba med applikationen utan att det är ett hinder. 

Oftast jobbar eleverna enskilt men det finns uppgifter som kräver pararbete.  

 

Lärare 3 visste inte mycket om sin applikation men gav detta svar om varför den 

används: 

 

Jag vet egentligen ingenting. Den är ju utarbetad av nån kunnig, svensk person, som är nån 

professor, nåt sånt där. Så den är självrättande […] Så är det talområde 5. Går du vidare till 

talområde 10 som det nu blir sen och det är för svårt går den tillbaka till 5 igen. (Lärare 3). 

 

Lärare 3 tyckte det var bra att den var självrättande och svårighetsnivån anpassades 

för eleven automatiskt, jämfört med andra applikationer som läraren använt. I de 

applikationerna har eleverna matats på med uppgifter fast de kan ha valt en för svår 

nivå. Eleverna som arbetade med Vektor arbetade enskilt och när de startar 

applikationen fortsätter de där det avslutades förra gången.  

   

4.3 Hur är det tänkt att man ska använda dessa applikationer? 
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4.3.1 Tiokompisar 

Information om hur applikationen ska eller kan användas är obefintlig. Utvecklaren 

nämner att den är till för att befästa grundläggande kunskaper på ett roligt sätt och för 

att automatisera räknandet för barn mellan 6-8 år. Utöver det finns ingen information 

till läraren eller kopplingar till läroplan och kursplan. 

 

4.3.2 Qnoddarnas värld 

För Qnoddarnas värld finns det utarbetade lärarhandledningar på 200 sidor för varje 

årskurs. Applikationen kan användas fristående eftersom den täcker in allt innehåll i 

matematik för år 1-3 men också som komplement till den ordinarie undervisningen. 

Den kan användas i helklass och för mindre grupper. Gällande arbetsgången är de 

tydliga med en sak: 

Elevernas individuella arbete i appen ska alltid inledas med en gemensam förberedande 

genomgång där ni tillsammans går igenom och diskuterar det område som ni ska arbeta med 

[…]. (Qnoddarnas värld – Lärarhandledning årskurs 3, 7) 

 

Det är läraren som ska styra arbetet men det är viktigt att eleverna får sätta ord på sina 

tankar och att det blir en dialog mellan lärare och elever. På så sätt öppnas möjligheten 

att eleverna kan se och lära med varandra. Vidare beskrivs att inför varje övning 

nämns syftet med uppgiften, förslag på hur läraren kan arbeta med förberedande 

uppgifter i klassrummet samt en förklaring på hur varje uppgift går till. (Qnoddarnas 

värld – Lärarhandledning årskurs 3) 

4.3.3 Vektor 

Utvecklaren nämner att Vektor passar barn som inte har några förkunskaper i 

matematik. Den lämpar sig för förskoleklass men också för årskurs 1 och 2 eller av 

äldre elever som kan ha svårigheter inom matematik. Eleverna ska genomföra 40 

träningstillfällen fördelat på 30 minuter varje dag i 8-10 veckor. 
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4.4. Vilka för- och nackdelar ser läraren med användandet av 

surfplattor? 

 

På frågan om vilka fördelar lärarna ser med surfplattor i matematikundervisningen 

gav två lärare liknade svar. Lärare 1 talade om en direkt feedback. 

 

Sen är det ju också direkt feedback på en surfplatta som inte jag kan ge alla gånger, när jag har 

hela klassen. Jag kan ju inte ge direkt feedback på att ja men nu har du gjort rätt och nu var du 

duktigt, så det får de ju på en gång och det är ju något som barn i dag vill ha hela tiden. (lärare 

1) 

 

 Lärare 1 såg det som något positivt att eleverna får feedback från surfplattan i det här 

momentet när hela klassen arbetar och att det inte gör något om läraren inte hinner 

med att enskilt ge feedback. Lärare 2 nämnde också feedback i form av att 

surfplattorna ger en effektfull återkoppling direkt från applikationen. Lärare 3 såg 

fördelar att använda surfplattan vid ”göra-klart”-tid. 

 

Även förströelse, fastän de lär. Barnen tänker inte på att de faktiskt lär sig för att när vi använder 

surfplattor, även om det är på ”göra-klart”-tid, […] de tränar ju hela tiden och det tänker de inte 

på, att det är spelifierat lärande. (Lärare 3) 

 

Om eleverna var klar med vissa uppgifter så fick de använda surfplattor och använda 

applikationer som förströelse, men att de faktiskt lär sig fastän de inte tänker på det.  

 

Lärare 2 nämnde ljud- och bildstöd i vissa applikationer som en positiv sak för elever 

som har svårt att ta instruktioner skriftligt. I appen kan de få instruktionerna upplästa 

och den anpassningen gör att de kan träna på matematiska uppgifter utan att det 

brister på grund av deras läsförmåga. Samma lärare tog upp att vissa appar även har 

stöd för laborativa virtuella föremål. Det blir så likt klassiska plockisar som möjligt, 

men på surfplattan stannar de kvar och hamnar exempelvis inte på golvet.  

 

På frågan om vilka nackdelar som finns med surfplattor i undervisningen var samtliga 

lärare överens om att tekniska problem var den enda nackdelen. Lärare 1 och 3 tog 

upp laddning som ett problem. Antingen har surfplattorna inte laddats eller har slut 

på batteri. Undervisningen blir påverkad och måste då ändras om. Lärare 2 nämnde 

nätverksproblem som en nackdel, eftersom många applikationer kräver en 

nätverksanslutning för att fungera. I vissa fall kunde det finnas buggar (fel i appen 

som gör att det krånglar) men det var ytterst sällan.  
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5. Analys 
Det sociokulturella perspektivet använder sig av mediering för att förstå och verka i 

omvärlden. Man talar om kulturella redskap som bygger på både intellektuella och 

fysiska redskap. (Säljö, 2012). Lärare som använder surfplattor ger eleverna möjlighet 

att arbeta med ett fysiskt verktyg där de kommer i kontakt med det intellektuella i 

form av siffror, symboler och liknande i applikationerna. Vygotskij menade att det 

språkliga redskapet inte är ett nationellt språk som svenska, utan språk är ett flexibelt 

teckensystem (Säljö, 2012). Elever kan förstå och lära med hjälp av applikationerna 

utan att behöva använda talet. Kommunikationen sker inom barnet (Säljö, 2012). 

Däremot kan lärandet också ske i samspel med andra människor genom det talande 

språket. En lärare tillät eleverna att tala öppet i klassrummet och på så sätt bli resurser 

åt varandra. Det finns således olika sätt att kommunicera och tillägna sig ny kunskap.  

 

Lärarna arbetade ungefär på samma sätt med olika applikationer men såg ändå 

fördelar med surfplattan. Eleverna får möta samma typ av uppgifter men under nya 

former som motiverar dem. Oavsett om det fanns instruktioner eller inte från 

utgivarna så använde lärarna surfplattorna på ett sätt som passade för dem. Det 

verkade inte finnas några tecken från lärarna om de visste hur applikationerna kunde 

användas. Eftersom de såg det som ett komplement tolkar jag det som att det inte var 

av så stor vikt. Huvudsaken är att de lär sig från den ordinarie undervisningen och 

skulle de befästa ny kunskap från applikationerna så är det en bonus.    

6 Diskussion 
I det här avsnittet presenteras en resultatdiskussion, en metoddiskussion och förslag 

på vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Lärarna har använt surfplattor ungefär lika länge och jag tror att erfarenheten gör att 

de känner sig trygga i sitt användande och därför har de en positiv inställning. En 

lärare som inte har det eller som inte vill använda surfplattor skulle inte använda lika 

ofta som dessa lärare. Att de dessutom får välja applikationer själva tror jag också 

bidrar till en positiv bild. Att bli påtvingad att använda en specifik applikation som 

man inte trivs med skulle bidra till en mer negativ syn på surfplattor i undervisningen. 

Attard & Northcote (2011) anser att läraren bör välja applikationer själv så innehållet 

stämmer överens med läroplan och elevernas behov. Lärarna i min studie tyckte det 

var bra att applikationerna kunde anpassas av läraren utifrån elevens behov. Lärare 3 

talade om en självrättande applikation och lärare 1 talade om bredden på sin 

applikation. Lärare 2 nämnde att läraren kunde anpassa innehållet i applikationen så 

eleverna arbetade med det läraren ville att de skulle träna på. Väl i appen går det att 

få ljud- och bildstöd om eleven behöver det. Haßler, Major och Hennessy (2016) 

nämner just anpassning som en punkt i deras studie för att använda surfplattor 

framgångsrikt i undervisningen.  
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Lärarna i den här studien har arbetat som lärare i mellan 9-31 år. Ingen av dem ansåg 

att de behövde någon form av utbildningen eller hjälp med att välja applikationer. I 

Pollys (2016) studie hade lärarna arbetat 7-16 år som lärare och samtliga medgav att 

de behövde mer hjälp om surfplatsaktiviteter. Det är intressant att veta varför de 

amerikanska lärarna, framförallt de två som fortbildat sig inom IT och matematik, 

behövde mer hjälp. De lärarna använde surfplattan en gång vardera på 21 respektive 

30 observerade tillfällen vilket är betydligt färre än lärarna i min studie som använder 

surfplattor på hälften av matematiklektionerna. Varför känner sig de svenska lärarna 

mer trygga i användandet? Liu (et al, 2016) menar på att lärares bekvämlighet ökar ju 

mer de använder verktyget vilket jag tror speglar lärarna i denna studie. De såg 

fördelarna med att använda surfplattan från början och har sedan dess växt in i rollen 

att använda den så pass ofta. 

 

Lärarna i min studie använde surfplattan som ett komplement i undervisningen. 

Lärare 2 kunde använde applikationen som grund ibland. Surfplattan var bra för den 

engagerar eleverna att fortsätta träna och automatisera, något som skulle vara mer 

tråkigt att göra med papper och penna. Polly (2014) menar att surfplattan kan ge 

eleverna samma matematiska problem fast under andra former och på så sätt engagera 

dem att träna mer. Samtliga lärare såg surfplattan som ett perfekt komplement till den 

ordinarie undervisningen för att den bland annat motiverar eleverna. De får göra 

samma typ av uppgifter men på ett roligare och annorlunda sätt. 

 

I Liu’s artikel (Liu, et al. 2016) diskuterar författarna att lärarna för de yngre åldrarna 

kunde använde surfplattor på ett bredare och mångsidigare sätt på grund av att det 

finns fler applikationer att välja på. Det var något som jag märkte när jag intervjuade 

lärarna för denna studie och samtliga använde olika. Däremot så använde lärarna 

applikationerna på ungefär samma sätt. Mestadels arbetade eleverna individuellt med 

några inslag av pararbete. Liu (et al, 2016) tar upp i sin artikel om att lärarna såg det 

som en utmaning att eleverna arbetade individuellt och att de blev en åskådare istället, 

medan Haßler, Major och Hennessy (2016) anser att surfplattan är bäst lämpad för 

individuellt arbete. Jag upplevde att lärarna i min studie såg det som något positivt att 

eleverna kunde arbeta individuellt och nöta uppgifter utan att läraren behöver vara 

delaktig. Lärare 1 tyckte det var bra att eleverna kunde sköta allting själv och lärare 3 

sa att eleverna startar upp själv och fortsätter där de senast slutade. Det skulle kunna 

bero på att lärarna anser att eleverna kan hantera enheterna bättre än dem, men 

eftersom de har en erfarenhet på 5 respektive 7 år med surfplattor tror jag inte det. Jag 

tror lärarna har valt att de ska arbeta enskilt och att surfplattan är verktyget för 

området. 

 

 

Nackdelarna med användningen var endast tekniska problem. Ingen av lärarna 

nämnde några problem som kunde uppstå exempelvis hos eleverna, vilket var 

överraskande för mig. Det tolkar jag som att lärarna väljer surfplattor för tillfällen där 

det bäst lämpar sig och därför uppstår inga andra problem. Lärare 1 och 2 såg en fördel 

i att eleverna slipper moment att skriva som kan upplevas som jobbigt för vissa elever. 

Polly (2014) såg i sin studie att eleverna utförde mindre krävande uppgifter efter varje 

gång de använt surfplattor, men det var inget som lärarna i min studie nämnde något 
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om. Polly (2014) nämner dock att läraren i studien ansåg att eleverna visade 

engagemang och att de tyckte det var roligt att arbeta med surfplattan. Den läraren 

använde surfplattor på 57 % av matematiklektionerna och i denna studie låg samtliga 

lärare på 50 %. Är det så att lärarna inte ser vad eleverna gör, eller hur många 

repetitioner de faktiskt gör, för det enda de ser är att eleverna blir motiverad på grund 

av att surfplattan kommer fram? Eller bryr de sig inte alls om elevernas lärande under 

surfplatteanvändandet? Brevik & Davies (2016) menar att det är svårt för en lärare att 

se elevernas lärandeprocess under en kortare tid och det krävs att läraren jobbar 

medvetet med surfplattan för att kunna få observationstillfällen. Eftersom lärarna i 

den här studien såg surfplattan som ett komplement till den ordinarie undervisningen 

kanske de inte lägger så stort vikt vid hur mycket de lär sig. Lärare 2, som arbetade 

med att samtala med eleverna, får en bättre bild av vad de lärt sig och hur de resonerar 

kring problemlösningsuppgifter. Polly (2016) såg i sin studie att eleverna arbetade 

mest med memoreringsuppgifter, antingen så finns det ett rätt svar eller ett felaktigt. 

Inga uppgifter handlade om problemlösning eller högre tänkande. Applikationerna 

som lärarna använde i denna studie gick ut på samma sak och det blir en svårighet att 

få syn på lärandet när lärarna låter eleverna arbeta enskilt och sen inte ta reda på vad 

de lärt sig. De trycker och trycker tills det blir rätt svar utan att förstå vad uppgiften 

gick ut på.  

 

Inga lärare nämnde något om eventuella handledningstexter eller liknande från 

utgivaren. För Qnoddarnas värld finns det lärarhandledning för alla tre 

applikationerna, uppgift för uppgift och för Vektor finns det handledning på 

hemsidan om hur man bör använda den i undervisningen. På min fråga hur 

applikationerna används i undervisningen gavs lärarna ett tillfälle hänvisa till 

handledningar. När lärare 2 säger sig använda applikationen som grund så tolkar jag 

det svaret som att läraren gör en slags genomgång med eleverna innan de sätter igång 

och arbetar enskilt. Exempelvis att surfplattans bild projiceras på tavlan och att de 

samtalar om momentet, precis som det nämns i lärarhandledningen för applikationen 

att i den gemensamma genomgången ska innehållet diskuteras.  

 

Tiokompisar har ingen information om hur man ska använda appen. Det står varken 

där man laddar ner den eller på utvecklarens hemsida. Attard & Northcote (2011) 

anser att lärarna ska välja applikationer och Liu (et al. 2016) påvisar svårigheter att 

välja; det är tidskrävande att hitta applikationer och sedan lära sig hur den fungerar. 

Ju mer information från utgivaren, desto enklare blir det för läraren att välja och 

chanser ökar att just den blir vald.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Jag anser att mitt val av intervju som metod har varit bra för att intervjuer är ett av de 

lämpligaste sätten av samla in data på vid en kvalitativ studie. Att intervjua var svårt 

för att det kändes onaturligt för mig. Jag har gjort det en gång tidigare i utbildningen 

och trots att jag förberett mig väl så var det svårt att till exempel ställa följdfrågor 

ibland. Jag tyckte också intervjufrågorna var bra innan intervjuerna men märkte i 

efterhand att de borde ha modifierats en aning. Svaren som jag fick lämpade sig hyfsat 
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men med en liten ändring på vissa frågor hade jag fått tydligare svar. Genom att skicka 

några frågor på mejl innan intervjun skulle ha kunna gett lärarna mer tid att fundera 

kring svaren och på så sätt komma med flera olika svarsalternativ, till exempel på 

fördelar och nackdelar med surfplattan i undervisningen. Jag tror att lärarna inte 

kommer på alla fördelar och nackdelar just i stunden Att spela in intervjun på ljudfil 

som Eliasson (2013) rekommenderade har varit av stor vikt eftersom jag kunnat gå 

tillbaka och lyssna flera gånger. Ibland har jag upptäckt något nytt vid en andra eller 

tredje lyssning. Om intervjuerna hade transkriberats hade jag fått ett tydligare material 

att arbeta med. Det har varit lite problematiskt att hitta och bläddra i intervjuerna och 

minnas på vilket ställe en lärare sagt en viss sak.  

 

Om jag haft mer tid så skulle jag ha kunnat göra en observation som komplement till 

intervjun för att kolla efter skillnader och likheter mellan vad lärarna säger och vad de 

faktiskt gör i klassrummet. Annars tycker jag att intervjuerna fungerade bra som 

metod. 

 

Intervjupersonerna var begränsade till tre stycken och det skulle ha kunnat vara av 

intresse att ha fler för att kunna jämföra ännu mer. Det var svårt att få tag på lärare 

och tidspressen gjorde att det blev tre stycken. Däremot tror jag svaren hade blivit 

ungefär liknande med fem eller sju intervjupersoner. 

 

Jag skulle ha avsatt mer tid efter intervjuerna för att kolla på applikationerna. Jag 

tänkte inte på att samtliga applikationer kostar pengar. Det kanske finns mer 

information i appen om hur till exempel Tiokompisar kan eller ska användas.  

 

6.2.1 Reliabilitet och validitet 

Jag anser att min undersökning har en hög reliabilitet och validitet. Eliasson (2013) 

menar att i en kvalitativ undersökning ska uppgifterna vara pålitliga, detta genom att 

jag som intervjuat inte missförstått källan där uppgifterna kommit från, vilket inte 

skett i studien. Därför skulle undersökningen ge samma resultat om den upprepades. 

Däremot är skolan hela tiden föränderlig på många plan, vilket skulle kunna ge 

avvikande resultat. Enligt Eliasson (2013) ökar reliabiliteten också om intervjun 

dokumenterats på rätt sätt, något som jag gjorde när jag valde att spela in intervjuerna. 

Gällande validiteten pekar författaren på att informationen som samlats in ska 

kontrolleras så långt som möjligt om den är sann. Eftersom jag enbart valt intervju som 

metod så kan jag bara lita på det lärarna sagt. Jag har ingen möjlighet att stärka deras 

svar om att till exempel surfplattor används på hälften av matematiklektionerna.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Det finns mycket forskning om surfplattor men det vore intressant att se mer forskning 

om lärarnas användning av applikationer kontra utgivarens rekommendationer. Det 

skulle kunna vara en jämförelse mellan tio lärare och en gemensam applikation och se 

vilket sätt som är mest effektiv för elevens lärande. 
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Bilaga 1 
 

1. Varför började du använda surfplattor i matematikundervisningen? 

 

2. Hur länge har du använt surfplattor i matematikundervisningen? 

 

3. Vem bestämmer att surfplattor ska användas? 

 

4. Får du någon utbildning om surfplattor? 

 

5. Hur många surfplattor har du tillgång till? 

 

6. På vilket sätt använder du dem? 

 

7. När använder du surfplattor?  

 

8. Hur väljs applikationerna som ska användas? 

 

 9. Varför har du valt att använda appen ”namn”? 

 

 10. Hur använder du den appen i undervisningen? 

 

11. Vilka problem kan uppstå? 

 

12. Vilka möjligheter bidrar surfplattan med?  

 

 


