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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 använder appar i 

matematikundervisningen för elever i allmänna matematiksvårigheter samt vilken 

potential lärarna upplever att appar har för matematikundervisning. Studien bygger 

på semistrukturerade intervjuer av fem lärare. Det finns begränsat med forskning 

kring användandet av appar i matematikundervisningen och deras potential för 

elever i allmänna matematiksvårigheter. Resultatet visar att lärarna i den här studien 

använder appar på liknande sätt i sin undervisning för elever i allmänna 

matematiksvårigheter. Resultatet visar också att lärarna upplever att det finns flera 

fördelar med att använda appar i matematikundervisningen, till exempel bidrar de till 

ett engagemang hos eleverna.  

 

 

 

Nyckelord: Allmänna matematiksvårigheter, Digital teknologi, Kvalitativ studie, 

Matematikappar, Matematikundervisning, Årskurs 1–3. 
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Inledning 

Matematik finns överallt omkring oss, i vår vardag och ute i samhället och det är en 

mänsklig rättighet att kunna matematik. Skolan har i uppdrag att ge eleverna 

förutsättningar att utveckla matematiska kunskaper och färdigheter, eftersom 

eleverna behöver detta för att lyckas i livet (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2012). Ämnet matematik är ett av de tre kärnämnena i den svenska skolan, ändå 

lämnar var fjärde elev grundskolan utan att nå de grundläggande målen för 

matematik (Sjöberg, 2006). Anledningen kan vara att eleven har svårigheter i 

matematiken (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). Forskning visar att 

användandet av digital teknologi kan bidra till inlärning (Bouck, Shurr, Bassette, Park 

& Whorley, 2018). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr 11) innefattar digitala verktyg och dessa verktyg ska eleverna använda i 

matematikundervisningen för att utveckla digital kompetens (Skolverket, 2018). 

Digital kompetens innebär att eleven kan använda informationssamhällets teknik på 

ett säkert och kritiskt sätt. Digital kompetens handlar därmed om att eleven ska kunna 

använda digitala verktyg (fysiska verktyg) och digital teknologi (mjukvaran) 

(Europaparlamentet, 2006). 

 

Under de senaste åren har användandet av surfplattor ökat i både hemmet och skolan. 

I skolan används dessa surfplattor tillsammans med matematiska appar bland annat i 

matematikundervisningen. Användandet av appar i matematikundervisningen kan 

bidra till att utveckla elevens matematiska kunskap. En annan fördel med dessa appar 

är att glappet mellan elever som har svårt för matematiken och de elever som inte har 

några svårigheter minskar (Zhang, Yrussell, Gallegos & Asam, 2015). Dock finns det 

begränsad forskning om användandet av appar och hur effektiva de är för elever i 

matematiksvårigheter. 

 

Valet av undersökningsområde är baserat på eget intresse, hur digitala verktyg och 

appar kan användas i matematikundervisningen som stöd för elever i allmänna 

matematiksvårigheter. I denna undersökning intervjuades fem grundskollärare i 

årskurs 1–3. Detta för att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 använder appar i 

matematikundervisningen och vilken potential lärarna upplever att apparna har för 

elever i matematiksvårigheter för att utveckla deras matematiska kunnande. 
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Bakgrund 

I bakgrundskapitlet kommer definitionen av matematiksvårigheter att belysas. 

Därefter beskrivs digital teknologi och hur det kan användas i undervisningen samt 

hur forskning beskriver att appar kan användas som stöd i matematikundervisningen 

för elever i allmänna matematiksvårigheter. 

 

Definitioner av matematiksvårigheter 
Det blir vanligare att elever drabbas av räknesvårigheter i den svenska skolan. Det 

medför att forskningen på detta område ökar vilket leder till att mer kunskap inom 

området baseras på forskning (Lundberg & Sterner, 2009). Magne (1998) förklarar att 

det finns flera orsaker som kan leda till svårigheter i matematiken. För det första kan 

svårigheter i matematik bero på den kognitiva utvecklingen, vilket avser att eleverna 

utvecklar en sin abstraktions- och koncentrationsförmåga. Om det uppstår problem 

med denna utveckling och eleverna inte får stöd i tid så kan det leda till svårigheter i 

matematiken för eleven. För det andra kan brist på språklig kompetens skapa 

svårigheter i matematiken, eftersom språklig kompetens är grunden till all kunskap 

(Malmer, 2002). Har eleven ett bristande ordförråd skapas ofta svårigheter vid den 

grundläggande begreppsbildningen. För det tredje kan eleven ha olika 

neuropsykiatriska problem, till exempel, Autism och ADHD. Dessa elever kan ha 

både koncentrationssvårigheter och brister i uppmärksamhet, vilket bidrar till att de 

behöver extra stöd av lärarna (Malmer, 2002). 

 

Begreppet matematiksvårigheter används av lärare och elever när de ska förklara 

varför eleven inte förstår det matematiska innehållet. Dock menar forskning att 

begreppet är väldigt komplext och att det är svårt att definiera (Lindahl, 2015). Magne 

(1998) har gjort ett försök att definiera begreppet genom att benämna det som ett 

särskilt utbildningsbehov i matematik. Hans definition av begreppet förklaras på 

detta sätt: 

 

Särskilt utbildningsbehov i matematik (eller alternativ term) är att en person vid 

en bestämd tidpunkt själv bedömer eller bedöms behöva höja sin matematiska 

förmåga, därför att han/hon presterar under en fastställd standard för personens 

ålder eller hans/hennes egen diagnostiserade prestationsnivå, beroende på 

ofullständig intellektuell, affektiv, viljemässig, motorisk eller sensorisk 

utveckling samt otillräcklig social stimulans och/eller fysisk skada (Magne, 

1998, s. 20). 

 

Matematiksvårigheter kan delas in i två olika typer, allmänna (generella) 

matematiksvårigheter och specifika matematiksvårigheter (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2012). Dessa svårigheter kräver olika hjälpinsatser och dessa 

begrepp förklaras mer ingående nedan. 
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Specifika matematiksvårigheter 

Specifika matematiksvårigheter antas vara medfödda och bestående, och dyskalkyli 

sägs vara den vanligaste formen. Dyskalkyli innebär att personen har grundläggande 

svårigheter med tal och kvantiteter (Lundberg & Sterner, 2009). Lundberg och Sterner 

(2009) förklarar att ha dyskalkyli inte handlar om att intelligensen är låg utan det finns 

affärsmän och chefer som kan ha denna diagnos, vilket betyder att även om man har 

svårigheter i matematik kan man komma långt i livet. Forskning pekar på att det är 

cirka 3–8 procent som besitter denna diagnos (Laurillard, 2016; Lewis, 2016; Lundberg 

& Sterner, 2009). 

 

Allmänna matematiksvårigheter 

Det är betydligt fler elever som har allmänna matematiksvårigheter än specifika 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). Adler (2007) förklarar att elever i 

allmänna matematiksvårigheter har kognitiva svårigheter, vilket bidrar till att de har 

problem i fler ämnen och inlärningssituationer än bara inom matematiken. Att 

matematiksvårigheterna har kognitiva orsaker innebär att de elever som har allmänna 

matematiksvårigheter kan behöva längre tid för att lösa uppgifter och att olika 

undervisningsstöd behöver finnas tillgängligt, som exempelvis läroböcker, konkret 

och virtuellt material (Adler, 2007). 

 

Enligt Adler (2007) måste ett begåvningstest göras hos en psykolog för att kunna 

fastställa om eleven har denna svårighet. Elever i allmänna matematiksvårigheter 

presterar i regel lite lägre men jämt i förhållande till andra elever i begåvningstestet. 

Vidare beskriver Adler att elever i allmänna matematiksvårigheter har problem med 

att tänka snabbt, effektivt och flexibelt. 

 

Det finns flera faktorer som gör att elever i allmänna matematiksvårigheter får det 

jobbigt med matematiken. Det kan bero på att den grundläggande pedagogiken 

brister eller att elevens egen matematiska utveckling stannar av (Adler, 2001, 2007). 

Virtuella material, som applikationer har i flera studier visat sig vara effektivt vid 

matematisk inlärning för elever i allmänna matematiksvårigheter (Bouck et al., 2018; 

Shin et al., 2017; Zhang et al. 2015). 

Digitala verktyg och appar i matematikundervisningen 
I och med revideringen av läroplanen 2017 förtydligades skolans uppdrag genom att 

stärka elevernas digitala kompetens och användandet av digital teknik. Detta beskrivs 

genom hela läroplanen inte minst i matematikämnet (Skolverket, 2018). Det står i 

läroplanen att matematikundervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda 

digitala verktyg och utveckla kunskap i programmering. Eleverna ska kunna 

undersöka problemställningar, matematiska begrepp, och kunna göra beräkningar, 

presentera och tolka data med hjälp av digitala verktyg. I och med detta ska lärare 

arbeta med det centrala innehållet som innefattar digitala verktyg, till exempel ska 

eleven kunna göra beräkningar med naturliga tal, och göra enkla tabeller och diagram 

(Skolverket, 2018). 
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Mellan 2006–2010 gjordes en internationell studie om teknik och digitala verktyg. 

Syftet med undersökningen var att undersöka vilken teknik som användes i 

matematikundervisningen. Detta för att få kunskap om den digitala teknikens 

påverkan och bidragande till lärandet under själva matematikundervisningen, 

eftersom det är ett av kunskapskraven i matematik för årskurs tre. Resultatet visade 

att det inte spelar någon roll vilka olika digitala tekniker som används på lektionen 

utan det handlar om hur tekniken används. Det är upp till läraren, om digitala 

verktyg kommer vara bidragande till elevers lärande eller inte (Skolverket, 2016). 

 

Elever med inlärningssvårigheter kan använda digitala verktyg, som surfplatta eller 

mobiltelefon, eftersom de innehåller applikationer som kan bidra till elevernas 

lärande (Shin et al., 2017). Det finns studier (Bouck et al., 2018; Shin et al., 2017; Zhang 

et al., 2015) som visar att när eleven arbetar med digitala verktyg bidrar det till att 

eleven kan arbeta i sin egen takt. Genom att låta eleven arbeta i sin egen takt kan 

eleven själv kontrollera och anpassa inlärningsprocessen (Shin et al., 2017). 

 

Zhang et al. (2015) förklarar att elever i de tidigare åldrarna ökar sin matematiska 

inlärning och utveckling när de använder digital teknologi, som applikationer, i 

undervisningen. En anledning till detta är att matematikappar ger elever omedelbar 

feedback om deras prestation, vilket kan vara svårt för läraren att hinna med under en 

vanlig lektion. Författarna menar att det är viktigt att ge alla elever feedback, så att 

eleverna utvecklar sitt lärande, speciellt elever i matematiksvårigheter. Bouck et al. 

(2018) konstaterar att använda applikationer i matematikundervisningen gynnar 

elever i matematiksvårigheter. Eleven kan med hjälp av applikationer lära sig att lösa 

olika problem och arbeta med fraktioner med olika nämnare, därför bör apparna ses 

som ett potentiellt stöd för dessa elevers inlärning. 

 

Flera studier använder de engelska begreppen: concrete and virtual manipulatives, 

vilket i svenskan kan översättas till konkret och virtuellt material. Konkret material är 

konkreta föremål som kulor, kakel och plockisar. Virtuellt material är digital teknologi 

och mjukvaran som finns i surfplattan som till exempel applikationer. Det virtuella 

materialet är en digital avbildning av det konkreta materialet (Bouck et al., 2018; Root, 

Browder, Saunders & Lo, 2017; Zhang et al., 2015). 

 

En pedagogisk app är ett webbaserat eller nerladdningsbart program som vanligtvis 

fungerar på en mobilenhet, till exempel en surfplatta. Pedagogiska appar är 

utformade för att stödja elevernas inlärning i olika ämnen. Matematiska applikationer 

ska oftast stimulera beteende (involverat i aktiviteter), känslor (positiva och negativa 

reaktioner) och kognition (investering i lärande). Matematiska applikationer kan 

därför vara emotionellt engagerande och mycket interaktiva. Dock måste 

applikationerna även vara kognitivt engagerande för att stödja inlärningen (Kay & 

Kwak, 2018). 

 

Den virtuella teknologin gynnar ofta elever i matematiksvårigheter och för yngre 

elever kan applikationer vara ett bra komplement vid inlärning, eftersom det är lättare 

för dem att hantera en surfplatta istället för en dator som kräver tangentbord och mus 

(Nilsen, 2018; Palmér, 2015; Shin et al., 2017). Eleverna blir också mer aktiva i sitt eget 
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lärande när de får använda applikationer i undervisningen. Tidigare studier har visat 

att virtuella modeller uppmuntrar elever i svårigheter att aktivt engagera sig när det 

kommer till att öka sin akademiska prestation inom matematiska färdigheter och 

begrepp (Shin et al., 2017; Zhang et al., 2015). 

 

Det finns fyra stora utmaningar vid användandet av applikationer i 

matematikundervisningen för elever i allmänna matematiksvårigheter (Shin et al., 

2017). För det första så saknar lärare ofta utbildning om hur de ska välja ut och 

använda applikationerna i undervisningen (Shin et al., 2017). Grundskollärare 

behöver hjälp att effektivt utvärdera och välja de applikationer som stödjer elevers 

inlärning. Lärarna måste också få förståelse för olika typer av applikationer och deras 

egenskaper (Kay & Kwak, 2018). För att introducera virtuella modeller i 

undervisningen kan läraren lära sig mer om hur dessa fungerar genom att ta del av 

instruktionsfilmer om hur de ska användas innan de introduceras för eleverna. Dock 

erbjuder inte alla applikationer instruktionsfilmer (Shin et al.,2017). För det andra kan 

läraren inte enbart förlita sig på virtuella handledningar och instruktioner utan 

läraren måste också undersöka hur eleven använder de virtuella modellerna för 

annars är de inte effektiva. Eleverna måste kunna koppla det virtuella materialet till 

det matematiska begreppet, och därför måste läraren granska elevens förmåga att 

använda den digitala teknologin. Det kan ske genom att läraren ställer reflekterande 

frågor till eleven som till exempel, vad avses med ”bråkdel” här? När läraren ställer 

reflekterande frågor bidrar det till att eleven visar en visuell uppfattning (Shin et al., 

2017). 

 

Den tredje stora utmaningen är att det finns en uppsjö av applikationer som läraren 

tankfullt måste granska (Shin et al., 2017). Key och Kwak (2018) konstaterar att det 

finns över fem miljoner applikationer och 15 procent av dessa fokuserar på 

utbildning. Det är inte så förvånansvärt att lärare anser att det är en svår uppgift att 

finna relevanta appar till undervisningen. Shin et al. (2017) menar att det skulle 

behövas tydliga instruktioner som visar hur apparna är anpassade till elever i 

svårigheter. Den fjärde utmaningen är att det saknas tydliga instruktioner om hur 

apparna används för elever i svårigheter. Lärare behöver väva in applikationer med 

andra virtuella material i undervisningen för elever i svårigheter. Det kan ske genom 

guidade övningar av matematiska begrepp och färdigheter. (Shin et al., 2017). 

 

Shin et al. (2017) nämner en metod som lärare kan använda för att utvärdera 

instruktionsapplikationer för att undervisa elever i matematiksvårigheter. Denna 

metod är framtagen av forskarna Ok, Kim, Kang och Bryant (2016). Metoden består av 

tre steg för att utvärdera en app: 1, Identifiera informationen, till exempel, 

innehållsområde, mål och typ av applikation. 2, Utvärdera instruktionsfunktioner, till 

exempel, övervakning av framsteg och feedback. 3, Betygsättningsalternativ. Dessa tre 

steg kan hjälpa lärare att identifiera och välja applikationer av hög kvalitet till 

undervisningen. Det är också viktigt att förstå att alla elever inte kan använda 

applikationer och andra virtuella modeller på samma sätt, därför måste lärare ta till 

andra metoder som till exempel att använda konkret material (Shin et al., 2017). 
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Syfte och frågeställning 

I den svenska skolan lämnar en av fyra elever grundskolan utan att ha nått de 

grundläggande målen i matematik (Sjöberg, 2006) och det har blivit allt vanligare att 

elever drabbas av räknesvårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). Det finns studier som 

visar att användandet av applikationer stödjer elever i matematiska svårigheter med 

den matematiska inlärningen (Bouck et al., 2018; Zhang et al., 2015). I den senaste 

reviderade versionen av läroplanen ska undervisningen i matematik använda digitala 

verktyg (Skolverket, 2018). I och med detta är syftet med denna undersökning att 

undersöka hur lärare i årskurs 1-3 använder appar i matematikundervisningen för 

elever i allmänna matematiksvårigheter. Problemställningen blir därför ”Hur 

använder lärare i årskurs 1–3 appar i praktiken och vilken potential anser lärarna att 

apparna har för elever i allmänna matematiksvårigheter?”. För besvara kommer detta 

utgår undersökningen från två frågeställningar: 

 

• Hur beskriver lärare vilka appar de använder och hur de arbetar med apparna 

för att stödja elever i allmänna matematiksvårigheter för att utveckla deras 

matematiska kunskap? 

 

• Hur beskriver lärare apparnas potential inom matematikundervisningen för 

elever i allmänna matematiksvårigheter? 
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Metod 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som används i denna studie och vilket urval som 

gjorts. I detta kapitel beskrivs även hur undersökningen har genomförts samt 

bearbetning och analys av data. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ och kvantitativ metod är två metoder som används när studier och 

undersökningar görs (Eliasson, 2018). Lagerholm (2010) beskriver några skillnader 

mellan metoderna även om de inte alltid är självklara eftersom det finns vissa likheter 

mellan dem. Den kvalitativa metoden görs oftast i mindre grupper med färre 

informanter för att komma in på djupet i studien (Eliasson, 2018; Lagerholm, 2010). En 

kvantitativ studie behöver ett större och bredare material för att kunna genomföras, 

eftersom syftet då är att översiktligt och bredare beskriva hur till exempel ett fenomen 

uppfattas. Det är studiens syfte som avgör vilken av metoderna som ska användas och 

ibland kan dessa metoder kombineras. Den kvalitativa metoden är både flexibel och 

anpassningsbar och en vanlig insamlingsmetod av data är intervjuer (Eliasson, 2018). 

Det som avgör valet av en kvalitativ metod för den här studien är att syftet är att 

undersöka lärarnas uppfattningar mer på djupet, och att kunna beskriva lärarnas 

uppfattningar och förklaringar till varför de tycker som de gör. Detta möjliggörs inte 

med en kvantitativ metod eftersom den mer fokuserar på att beskriva hur något är 

översiktligt, vilket kräver större underlag och ofta inte någon förklaring till varför. Vid 

kvantitativa studier är enkäter vanligast, men även intervjuer kan göras och den 

vanligaste intervjuformen är strukturerade intervjuer (Bryman, 2018). 

 

Intervjuer 

Syftet med denna studie var att få en bild av vad lärarna ser för potential med 

apparna för elever i allmänna matematiksvårigheter och hur lärarna använder dem i 

undervisningen. Vid intervjuerna användes semistrukturerade intervjuer eftersom 

den intervjuformen enligt Bryman (2018) är vanlig vid kvalitativ forskning. Till 

skillnad från den strukturerade intervjuformen, där frågorna är förutbestämda och 

inte ger någon möjlighet till följdfrågor, skapar semistrukturerade intervjuer möjlighet 

till följdfrågor och att ändra ordningsföljden på frågorna (Bryman, 2018). Själva 

intervjuerna utgick från intervjufrågorna (bilaga 1), som är konstruerade utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Det ställdes följdfrågor beroende på vad 

informanterna svarade för att kunna få en djupare förståelse för hur lärarna 

resonerade kring ämnet. Intervjuerna är inspelade på appen Smart Recorder 

(Android) vilket bidrog till att lärarnas svar kunde bli ordagrant citerade i resultatet 

(Eliasson, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). En fördel med att spela in intervjuerna är 

att intervjuaren kan slappna av och vara mer uppmärksam på informationen och kan 

ställa följdfrågor utan att behöva anteckna allt som informanten säger. Detta bidrar 

även till att intervjuaren senare kan gå tillbaka i inspelningen och kontrollera vad som 

sagts (Lagerholm, 2010). 
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Transkriberingar 

Det är vanligt att transkribera inspelade intervjuer, men all information behöver inte 

transkriberas (Gibbs, 2007). Det kan förkomma irrelevanta ord och pauser under 

intervjuer (Bryman, 2018) och dessa har inte transkriberats i denna studie eftersom 

den inte innehåller en språklig analys (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid en 

transkribering återges informanternas svar ordagrant för att öka trovärdigheten till 

studien. Det finns olika risker med transkriberingar, till exempel, den som 

transkriberar kan höra fel på grund av ouppmärksamhet. Därför bör kvaliteten på 

transkriberingarna kontrolleras (Bryman, 2018). 

Urval 
Denna studie utgår ifrån ett ändamålsenligt urval vilket bygger på principen att få ut 

mest information genom att välja informanter utifrån deras erfarenheter 

(forskningsstrategier, u.å.). Kravet var att de deltagande lärarna både undervisar och 

är behöriga i ämnet matematik i årskurs 1–3. Missivbrev skickades ut till olika skolors 

rektorer i en mellanstor kommun i Sverige för att finna lämpliga informanter. 

Skolorna kontaktades på nytt för återkoppling och fem lärare bokades in för intervju. 

Missivbrevet skickades också till dessa lärare för att säkerställa att de fått ta del av 

informationen. En förstudie gjordes där frågan ”vilka appar använder ni till elever i 

allmänna matematiksvårigheter” ställdes. Denna fråga riktades till lärare runt om i 

Sverige i en Facebook grupp och majoriteten av lärarna som besvarade 

undersökningen använde apparna King of Math, Nomp och Vektor. Utifrån resultaten 

från denna förundersökning frågade jag lärarna specifikt vid intervjuerna om dessa 

appar för att undersöka om de använde dem eller inte. Jag nämnde inget om att 

många lärare använde dem enligt förstudien. Om lärarna använde apparna frågade 

jag varför och på vilket sätt.  

 

Informanterna 

Här nedan finns en kort beskrivning av informanterna i studien, se Tabell 1. Detta är 

baserat på bakgrundsfrågor som ställdes i början av intervjun. Alla informanter är 

behöriga i matematik för årskurs 1–3 och alla arbetar på olika skolor samt har olika 

arbetserfarenheter. 

 

Tabell 1: Information om lärarna 

 Anna Bo Christine David Ella 

År som 

verksam 

lärare 

24år 20 år 20 år 8 år 24 år 

Lärarutbild

ning 

1–7 lärare, 

SV/SO 

inriktning. 

Behörig att 

undervisa i 

matematik 

årskurs 1-3. 

1–7 lärare, 

SV/SO 

inriktning. 

Behörig att 

undervisa i 

matematik 

årskurs 1-3 

1–7 lärare, 

SV/SO 

inriktning. 

Behörig att 

undervisa i 

matematik 

årskurs 1-3 

F-3. 

Behörig att 

undervisa i 

matematik 

årskurs 1-3 

1–7 lärare, 

SV/SO 

inriktning. 

Behörig att 

undervisa i 

matematik 

årskurs 1-3 
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Kompetens

utbildning i 

matematik 

Internutbil

dningar 

och 

mattelyftet. 

Nej Mattelyftet Nej Mattelyftet 

och extra 

kurser 

 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes i en medelstor kommun ute på de skolor där de fem lärarna 

är verksamma. Intervjuerna genomfördes på en avskild plats utan störande inslag. 

Samtliga intervjuer inledes med ett tack för de kunde medverka och information om 

att de när som helst kunde avbryta intervjun och dra tillbaka sina svar. Intervjun 

började med att jag ställde några inledande frågor om lärarnas bakgrund, därefter 

ställdes de semistrukturerade intervjufrågorna. Varje intervju varade mellan åtta och 

trettio minuter och samtliga intervjuer spelades in. 

Generaliserbarhet 
Denna studie är en kvalitativ undersökning som bygger på att slutsatser kan dras 

utifrån enstaka fall (Bryman, 1997). Detta bidrar till att resultatet av denna studie inte 

kan generaliseras eftersom denna studie bara innefattar fem lärares erfarenheter. För 

att kunna göra en generalisering behöver urvalet vara tillräckligt stort som vid en 

kvantitativ undersökning (Bryman, 1997). 

Reliabilitet 
Enligt Lagerholm (2010) handlar reliabilitet om att det som har studerats ska kunna 

genomföras och upprepas på samma sätt utan att resultatet blir annorlunda. Bryman 

(2018) menar att det handlar om hur tydligt analysen är beskriven och hur eventuella 

ramverk/begreppsramverk har använts. Realiabiteten blir låg om forskaren har slarvat 

i analysen och då spelar det ingen roll hur väl genomtänkt undersökningen är. Om 

någon annan ska kunna genomföra denna studie måste de veta vilka följdfrågor som 

ställts. Reliabiliteten är varken hög eller låg eftersom denna studie har utförts med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Validitet 
Enligt Bryman (2018) handlar validitet om slutsatser som generaliserats från en 

undersökning, detta för att göra en bedömning ifall det hänger ihop eller ej. Det 

handlar också om att ”rätt verktyg” har använts och i en intervjustudie har det att 

göra med att relevanta frågor har ställts som kan svara på forskningsfrågorna så att 

syftet uppfylls. Denna undersökning har genomförts utifrån studiens syfte som är att 

undersöka hur lärare i årskurs 1–3 använder appar i matematikundervisningen för 

elever i allmänna matematiksvårigheter. I Resultatet visas hur lärarna använder 

apparna och detta har även diskuterats. Intervjufrågorna är konstruerade utifrån 

syftet vilket bidrar till att studiens syfte kan uppnås och medför att validiteten stärks. 
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Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (u.å.) beskriver fyra forskningsetiska principer som en studie ska 

uppfylla. Dessa fyra principer blev informanterna informerade om i det missivbrev 

som skickades ut. I brevet framkom det att deltagandet i denna studie var frivilligt 

vilket informationskravet handlar om. I en studie måste informanternas anonymitet 

garanteras, anonymitetskravet. Detta innebär att all information om informanterna 

förvaras på ett säkert ställe. Andra namn valdes på informanterna för att säkerställa 

att de inte ska kunna identifieras. Samtyckeskravet handlar om att informera 

informanterna att de har rätt att ångra sitt deltagande, vilket betyder att allt 

intervjumaterial som de delgett inte kommer att användas till denna eller någon 

annan studie. Till sist är nyttjandekravet, som handlar om att den information som 

insamlas inte får delas med för kommersiellt bruk och icke-vetenskapligt syfte. Alla 

dessa principer upprepades muntligt innan intervjuerna började. När studien har 

avslutats och sammanställts har deltagarna rätt att läsa slutresultatet 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

Analys/bearbetning 

Resultatets underrubriker är lärares syn på elever i allmänna matematiksvårigheter, 

lärarnas syn på apparnas potential till elever i allmänna matematiksvårigheter, lärares syn på 

val av appar i matematikundervisningen, och att tänka på vid användandet av appar i 

matematikundervisningen. Dessa rubriker är baserade på denna studies syfte och 

frågeställningar som finns i kapitel 2. Under dessa rubriker sorterades informanternas 

svar genom att jag strök under med olika färger för att markera det som passade 

under rätt rubrik. Det som avgjorde val av hur intervjusvaren kategoriserades var 

intervjufrågorna eftersom dessa är utformade utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Den del av resultatet som hade analyserats ströks bort med svart för 

att lättare kunna se vad som fanns kvar att kategorisera. Därefter analyserades det 

som var kvar och sorterades in där det passade. Information som verkade irrelevant 

för denna studie valdes bort. Efter avslutad analys sammanfattades resultaten. 

Underrubrikerna i diskussionsavsnittet baseras på frågeställningarna. Resultatet 

granskades i förhållande till bakgrunden och diskuteras under relevant rubrik. Till 

sist, under slutsatsen, besvaras problemställningen och de två frågeställningarna.  

Metoddiskussion 

Denna studie är kvalitativ eftersom syftet är att undersöka lärarnas uppfattningar mer 

på djupet. I och med detta blev valet av metod semistrukturerade intervjuer eftersom 

det är en vanlig metod vid kvalitativa studier (Bryman, 2018). Detta val av metod 

kändes passande eftersom det intressanta med denna studie är att få svar på lärarnas 

förklaringar till varför de använder apparna för att öka eleverna i allmänna 

matematiksvårigheters matematiska kunskap. Målet var också att få ut mer 

information från informanterna än vid en strukturerad intervju. Dock fick jag inte så 

många svar från alla informanter och jag tror att om jag hade haft flera följdfrågor 

förberedda kunde jag kanske ha fått ut mer information från dem (Bryman, 2018). 

Denna metod är inte helt problemfri eftersom det är svårt att finna informanter som 

kan avvara tid för intervjuer (Lagerholm, 2010). För att en kvalitativ studie ska kunna 

generera någon typ av slutsats om vad lärare tycker, behövs intervjuer med fler än en 
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lärare (Bryman, 2018). Dessa fem lärare i denna studie beskriver samma saker vilket 

kan tyda på att fler av dem tycker på samma sätt. Om dessa lärare istället hade sagt 

olika saker hade jag däremot inte kunnat dra någon slutsats om att flera lärare tycker 

på samma sätt. 

 

Denna metodform kan också vara tidskrävande eftersom intervjuer bör dokumenteras 

på något sätt och inspelningar är ett vanligt tillvägagångssätt. När man har spelat in 

intervjun brukar man transkribera dem och det är detta som tar tid (Eliasson, 2018). 

Det kan också förekomma att den som transkriberar missar vissa ord eller hör fel 

vilket kan bidra till att lämpligheten för detta val av metod minskar. I denna studie 

har transkriberingarna avlyssnats flera gånger för att vara säker på att allt kom med. 

För att öka noggrannheten hade ytterligare en person kunnat stämma av 

ljudinspelningarna mot transkripten (Bryman, 2018). 

 

En sak som skulle gjorts annorlunda är att första intervjun borde ha transkriberats 

direkt så att några av följdfrågorna hade kunnat ställas i nästa intervju. Detta skulle 

kunna ha bidragit till att flera lärare kunnat ge mer information om ämnet. Hade jag 

gjort det hade jag lättare kunnat identifiera gemensamma nämnare mellan alla lärare. 

Jag tror att mina begränsade erfarenheter av att genomföra denna form av intervjuer 

kan ha varit en bidragande faktor till hur resultatet utformades. Jag tycker inte att jag 

fick ut så mycket av alla intervjuer som jag hade hoppats på. Men å andra sidan kan 

det också ha att göra med informanternas kunskap och erfarenheter kring ämnet. 
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Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuerna under de rubriker som utgår 

från studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet inleds dock med resultat kring de 

intervjuade lärarnas syn på elever i allmänna matematiksvårigheter.  

Lärares syn på elever i allmänna matematiksvårigheter 
Tre av fem lärare uttrycker på olika sätt att de inte ser någon direkt koppling mellan 

allmänna matematiksvårigheter och att samtidigt ha andra svårigheter i andra ämnen. 

Christine och Anna uttrycker, på olika sätt, att elever som har svårt med läs- och 

skrivinlärningen kan vara duktiga i matematik och tvärt om. Bo sade 

att ”Koncentration och skriv är inte ovanligt att man har svårt med, men det behöver 

inte vara så, men oftast är dom svag i andra ämnen”. Han ser dock ett samband 

mellan elever som har koncentrationssvårigheter och annan diagnos som till exempel 

autism, ”Dom är väldigt bokstavliga och har svårt för problemlösning”. Han ser även 

en koppling mellan allmänna matematiksvårigheter och andra ämnen. Även Ella ger 

liknande svar och menar att eleverna har svårt att lyssna eller ta in information. 

 

Anna förklarade att elever i allmänna matematiksvårigheter kan ha problem med 

begreppen ”för att om dom inte har begreppen har dom har inte orden”, ”Jag kan 

också ofta känna, om man har svårigheter i matematik, så sitter det oftast i att man 

inte har ord och begrepp klart för sig”. 

 

Lärarna uttryckte på skilda sätt olika svårigheter i matematiken. David tar upp 

områden som antal och talområden som något eleverna kan ha svårigheter med. Anna 

uttryckte att elever i allmänna matematiksvårigheter kan ha problem med det 

abstrakta tänkandet. Hon sade att ”det här abstrakta tänkandet, det är liksom inte 

fixat förrän dom är över 20 och då är det självklart att matematik inte är så himla lätt”. 

Christine förklarade att eleverna kan få matematiksvårigheter eftersom de inte har 

tålamod att lära sig. Detta antar hon kan bero på mognaden, ”uthålligheten kan ju 

bero på ålder och omognad”. 

 

Alla lärare uttryckte, på olika sätt, att matematikundervisningen behöver variation. 

Det beror på var problematiken sitter menade Anna. Bo påpekar att lärare måste lyfta 

eleverna så att de inte känner att de är dåliga. Han sade: 

 

Det allra viktigaste är att dom ska känna att dom är bra fast att dom har 

stora svårigheter, att dom inte behöver uppleva att dom är dåliga, att 

hitta vad dom har för styrkor och göra dom medvetna om vad dom kan 

och bygga på det. Sen att låta dom ligga på en låg nivå så att dom känner 

att dom klarar av det och långsamt öka. Sen är det jätteviktigt att dom får 

en-till-en undervisning. (Bo) 

 

Alla lärare uttrycker på liknande sätt att en-till en undervisning är det viktigaste för 

elever i allmänna matematiksvårigheter. Anna, Christin och David menade, på olika 

sätt, att det är problematiken som avgör hur de ska arbeta och det är viktigt att 
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kartlägga eleverna för att finna problematiken i tid. Anna förklarade även att eleven 

ibland behöver backa ett steg. Bo sade: 

 

Fördelen med det är att man har möjlighet att försöka klura lite grann. 

Hur ser svårigheterna ut egentligen? Vart ska man börja någonstans, för 

det kan se så väldigt olika ut och ofta får man börja i basen med 

taluppfattningen. Jobba med ental, tallinjen. Vad är vad? (Bo) 

 

Alla hävdar, på olika sätt, att arbetsmetoderna behöver varieras för elever i allmänna 

matematiksvårigheter. Bo förklarade att elever i allmänna matematiksvårigheter mår 

bra av strukturerade matematiklektioner. Han menar att läroböcker inte är 

strukturerade, läroböckerna är färgglada och arbetar på flera olika sätt, vilket kan 

ställa till det för elever i allmänna matematiksvårigheter. 

 

Bo och Ella belyste på olika sätt att det är viktigt att få med föräldrarna. Ella menade 

att föräldrarna kan hjälpa till hemma med olika övningar. 

Lärarnas syn på apparnas potential för elever i allmänna 

matematiksvårigheter 
Alla lärare uttryckte, på olika sätt, att användningen av appar för elever i allmänna 

matematiksvårigheter är ett bra sätt för eleven att träna på olika områden inom 

matematiken, eftersom de tycker det är roligt. Alla lärare uttryckte, på liknande sätt, 

att det är viktigt att det ska vara roligt och motiverande. 

 

Christine förklarade att: 

 

…har man svårigheter är det väldigt lätt att man tappar suget och har 

man suttit och jobbat i boken och så kan man inte, behärskar man inte det 

man har arbetat med, att då få sitta och få pappersstenciler tror jag kan 

vara ganska ja, döda lusten att lära sig och sänka självförtroendet. Så 

Ipad är bra för dom här som har det lite kämpigt för det blir som en liten 

morot, det blir roligt och lära. (Christine) 

 

Ella sade också att appar är som en morot och kan locka eleverna att lära sig på ett 

annat sätt. Hon förklarade att det kan vara jobbigt och omotiverande att behöva arbeta 

med bok och penna. Hon hävdar att appar kan förklara på ett annorlunda 

sätt, ”Appar kan hjälpa till att befästa på flera olika sätt. Jag tycker det är jättebra, 

bland annat att fördjupa och locka på fler sätt”. Anna uttryckte sig på liknande sätt, 

men sa också att eleverna får omedelbar feedback genom att ingen säger att de gjort 

fel, utan mera att eleverna får hejarop när de får rätt och ”bra jobbat” när eleven 

provar igen. Det bidrar till att eleverna kan komma vidare. Anna menar att ”för elever 

som har svårigheter i matte kan det ”sätta sig i handen”, man får inte ner något i en 

mattebok men att det kan bero på tidsbrist”. Anna tror att det ger eleverna i allmänna 

matematiksvårigheter en drivkraft att fortsätta träna när de får arbeta med appar. 

 



 

14 

 

David förklarade det positiva med appar; att appar är visuellt vilket bidrar till att 

eleven kan få inblick i ett problem på olika sätt. David sade: 

 

Istället för att sitta med plockisar kan dom få en snabbare visuell bild för 

mattetalen och har man en bra app till exempel Mattematchen- Ten 

Monkeys så kan man också få facit och kunna se via grafer hur många 

försök man har gjort innan man har lyckats. (David) 

 

David förklarade också att eleven kan arbeta hemma med uppgifter med hjälp 

av apparna. 

Lärares syn på val av appar i matematikundervisningen 
Bo, David och Ella förklarade, på skilda sätt, att de tar hjälp av sitt lärarlag för att hitta 

appar till deras matematikundervisning. Anna och Bo tar stöd av specialpedagogen 

för att hitta specifika appar till eleverna i matematiksvårighet. Anna anser att 

användandet av surfplattan och appar är ett fint sätt att träna elevernas svårigheter. 

Hon sade ”man får kontakta specialpedagog och göra kartläggningar, och utifrån det 

eleven behöver, väljer man material”. 

 

Alla lärare uttrycker, på olika sätt, att de har läroplanen 2011 i åtanke när de väljer 

appar till deras matematikundervisning. 

 

”Läroplanen finns med i allt vi gör, så det ligger i när man avväger men sen tänker jag 

också att man behöver våga gå utanför ramarna eftersom man har läroplanen som 

ryggrad med sig” (David). 

 

”… man skulle inte plocka in något som inte går i linje med läroplanen, man vet ju 

vad som behövs övas…. Dock är det en uppsjö av appar och det kommer nya hela 

tiden… skulle vara bra om någon granskade dom och ger förslag på appar man kan 

använda” (Bo). 

 

”Svårt att säga, men tittar jag på vad som står i läroplanen och vad eleverna behöver 

då väljer jag naturligtvis övningar som tränar upp dom färdigheter som dom behöver 

ha för att liksom komma vidare” (Anna). 

 

”Visst är det utifrån läroplanen också men själva användandet så är det mer innehållet 

i apparna att träna den hära grundläggande talförståelsen” (Christine). 

 

Resultatet visar med andra ord att de har läroplanen i åtanke när de väljer appar, men 

de stirrar sig inte blind på läroplanen. Ella förklarade att det är viktigt att inte enbart 

använda appar till elever i allmänna matematiksvårigheter utan konkret material 

behövs också. 

 

I förundersökningen kom förslaget på 22 olika appar som lärare använder i 

matematikundervisningen för elever i matematiksvårigheter. Enskilda appar som 

nämns av olika lärare i förstudien behandlas inte här. Valet är att bara fokusera på 
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apparna som två eller fler lärare använt, vilka är: Ten Monkeys, Vektor, Nomp, King 

of Math och Moji Klockis. 

 

Ten Monkeys 

Anna uttryckte att Ten Monkeys är en tävling, en utmaning som man kan anmäla sig 

till och David förklarade appens funktion: 

 

I Ten Monkeys är flera moduler kopplade till Lgr 11. Det är olika 

arbetsområden där du kan välja talområden 0–10, 0–20 och 0–100, 

klockan och geometri bland annat. Tävlingen görs på våren, och det var 

så jag kom i kontakt med den. Det som var bra i lärarversionen, när man 

lagt in alla sina elever, var att jag kunde följa varje barn och se på deras 

användar-id om de jobbar med en Ipad. Jag kan också köra öppet eller 

bara köra random. (David) 

 

David sade att ”arbetsflowen i gruppen blev bättre, jag hade elever som hade svårt att 

sitta still”. Han tycker att Ten Monkeys är bra, eftersom eleverna tycker det är roligt 

och att han ofta kan koppla den till matteboken, vilket bidrar till att det blir extra 

mängdträning. 

 

Vektor 

Alla lärare uttrycker, på olika sätt, att de känner till Vektor. Dock har inte David och 

Ella provat den. Christine vill prova den eftersom hon har läst och hört att den ska 

vara bra, men hon har ännu  inte haft den möjligheten på grund av att de har för få 

surfplattor på skolan. Anna och Bo använder Vektor till elever i allmänna 

matematiksvårigheter, dock använder inte Bo Vektor denna termin eftersom det inte 

finns behov för den. Anna ska börja använda Vektor igen. Hon använder Vektor för 

att hon tycker det är ett annorlunda sätt för eleverna att träna matematik. Vektor är 

upprepande och eleverna lär sig känna igen arbetsgången. Hon upplever att elever i 

allmänna matematiksvårigheter får svårt när de byter arbetsgång.  

 

Anna sade: 

 

Eleverna känner inte igen vad dom håller på med fastän talen är 

desamma och lika. Så här är igenkänningsfaktorn som är exakt likadan 

hela tiden, men svårighetsgraden ökar utan att dom är riktigt medveten 

om det. Eleverna känner sig trygg för att igenkänningsfaktorn är hög. 

(Anna) 

 

Bo beskrev Vektor: 

 

Appen är gratis och den är på tid där det är uppdrag som bygger på. Tror 

Karolinska institutet var med och tog fram den eller det var någon 

professor som var med; Torkel Klingberg, men det är alltså ett uppdrag 

där man ska träna kontinuerligt med i trettio dagar och då är det ungefär 

en halvtimme per gång och det är uppdrag där man kommer till olika 
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öar. Programmet känner av att nu har eleven tränat eller behöver träna 

mer på tallinjen och då kommer tallinjen tätare (Bo). 

 

Anna och Bo beskriver på olika sätt det positiva med Vektor. Det är att när 

svårighetsgraderna/nivån som ökar så utmanas eleven, eller backar ifall eleven 

behöver det. Anna sade ”den anpassar uppgiften utifrån hur bra det går för dom”. 

Anna förklarade att Vektor är mer färdighetsträning, eleverna får träna hur de delar 

upp tal ”dom får göra det på ett roligt sätt och dom får fundera lite samtidigt som att 

det är ett uppdrag”. Bo hävdar att eleverna får använda logiskt tänkande med mycket 

tallinjer, men också mycket koncentrationsträning och minnesträning. Det som är bra 

med Vektor förklarade Bo är att ”när själva programmet är klart och man har kört 

dessa trettio dagar, kan man dra ut så man får ett diagram över hur träningen har sett 

ut och så man ser kurvorna. Det var jättebra hjälp och tydligt för en själv, för föräldrar 

och barnet, man fick se var svårigheterna var någonstans i matematiken”. 

 

Det negativa med programmet, förklarade Bo, är att det tar lång tid att genomföra; 

vilket kan vara jobbigt för eleverna att sitta i trettio minuter och behålla 

koncentrationen. Han förklarade att det finns andra appar som kan vara mer 

lustfyllda, men han gav inget exempel. Bo tycker att, ”Det blir ganska tjatigt efter en 

stund då det är samma, samma hela tiden. Dock har jag hört att det inte är trettio 

minuter längre utan tjugo, så det är bra så att eleven orkar”. 

 

Moji Klockis 

Moji Klockis använder Bo, Christine och David för att låta eleverna träna på klockan. 

Bo förklarade att eleverna får träna på klockan i olika nivåer. Lärarna lämnar inte 

någon ytterligare beskrivning av denna app. 

 

Nomp 

Bo förklarar att med Nomp, kan man använda vilken surfplatta som helst, eftersom 

man har en inloggning, till skillnad från King of Math, där finns bara användar-id. 

Anna, Bo och Ella använder Nomp i sin undervisning, dock använder Anna Nomp på 

datorn eftersom hon inte visste att den fanns som app. Dessa tre lärare uttrycker på 

olika sätt att denna app är bra för elever i allmänna matematiksvårigheter. Bo 

konstaterar att den är nivåanpassad ”man behöver inte klara en nivå för att komma 

till nästa, utan där kan du gå in på sexans matematik på en gång fast du går i tvåan. 

Man kan anpassa den utifrån elevernas erfarenheter och förutsättningar”.  

 

Ella förklarade att Nomp är bra eftersom eleverna i allmänna matematiksvårigheter 

kan fortsätta arbeta hemifrån ”man kan ge eleverna specifika uppgifter som dom kan 

göra, och så kan du checka av hur det gick. Därför tycker jag den är bra för man kan 

lägga upp och träna på det specifika som dom har jobbigt med, och som dom behöver 

träna på” 

 

Ella fortsatte och belyser att med hjälp av Nomp kan du som lärare se vad eleven har 

svårt med, genom att få svar på hur det har gått för eleven, när de arbetat med Nomp. 

Ella sade ”Man får liksom svar på hur dom har gått och vad det är dom har problem 
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med, och då kan man göra specifika insatser på det dom har gjort, man kan ändra om 

och träna på det som är svårt”. 

 

Både David och Christine nämner Nomp på olika sätt och förklarade att de inte är 

insatt i den och inte haft behovet. ”Jag har inte fallit för den” (David). 

 

King of Math 

Utifrån tabellen använder fyra av fem lärare denna app. Lärarna som använder King 

of Math är både positiva och kritiska till appen. Lärarna som använder appen anser 

att det är en bra app och Ella förklarade att eleven kan använda den när dem är klar 

med övriga uppgifter. David tycker att den är mer anpassad för äldre elever, eftersom 

den saknar symboler som är mer passande för de yngre eleverna. Bo håller inte med 

och anser att ”King of Math är bra för dom svaga när dom behöver nöta olika 

talkamrater och nöta antalsuppfattning”. Christine använder King of Math och 

eleverna tycker den är rolig. 

 

Bo gav en förklaring till hur spelet fungerar: 

 

…den måste man göra stegvis. De fyra räknesätten finns ju där. Det finns 

pussel och geometri, det finns olika områden i matten. Men då är det 

olika nivåer och man måste klara en nivå för att fortsätta på nästa, så en 

del klättrar snabbt och en del är kvar länge på en nivå. Det finns två 

versioner en junior och en för högre (Bo). 

 

Ella och Bo nämnde att appen behöver en inloggning, som ett användar-id. Dock 

påpekade Bo att spelet måste spelas på samma Ipad, och om flera elever spelat på 

samma Ipad kan de inte spela samtidigt, ”man måste veta vilken Ipad vilken elev ska 

ha, alltså dom har egen inloggning men dom måste logga in på samma padda”. Det 

negativa med King of Math anser Bo, är att om en elev ligger på hög nivå 

kunskapsmässigt måste denne ändå börja från början innan denne kan öka. 

Att tänka på vid användandet av appar i matematikundervisningen 
Alla lärare uttrycker på olika sätt att det är viktigt, att som lärare vara med när 

eleverna använder apparna. Bo konstaterade att det finns en uppsjö av appar och det 

kommer nya hela tiden, vilket gör det svårt att veta vilka appar som är pedagogiska. 

Lärarna måste därför se på vilket sätt eleverna använder apparna. Bo förklarade 

att ”vissa appar är det bara att klicka och testa, utan att lära sig det man egentligen ska 

lära sig”. Anna förklarar att beroende på vad för svårighet eleven har, är kanske inte 

en app det bästa alternativet. Hon sade; 

 

En elev som körde Vektor i ettan, där handlade det lite mer om 

uthållighet, att klara av att göra detta varje dag, och händer det inget 

speciellt då dalar motivationen. Hur bygger vi upp den igen och då 

måste man hitta på något annat. Detta gäller all undervisning, man måste 

hitta något sätt att jobba som passar dom flesta, och få utrymme att 

utmana topparna och stärka dalarna, så det där är inte lätt. Ibland stöter 
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man på dom här som, hjälp vad är det här, men då måste vi ta extern 

hjälp och då kan det bli utredning. Dom kan ha begåvningshandikapp, 

och då kan man inte sätta en app framför dom, det blir inte riktigt bra, 

man får vara försiktig med det (Anna). 

 

Alla lärare uttrycker på olika sätt att det finns andra sätt än appar att träna på. 

 

Anna sade 

 

En app kan vara ett sätt att träna för att befästa kunskaper, men när det 

finns massa andra saker man kan använda också, där barnen kan få 

konkret arbeta med talet med händer och bygga det med tiotal, ental och 

med mönster och göra sådana saker eller jobba med träna med tärningar 

och kategorisera större och mindre, då är inte surfplattan bra tycker jag. 

Surfplattan och appar är ett bra komplement till elever i allmänna 

matematiksvårigheter (Anna). 

 

Anna anser att appar inte löser barns matematiksvårigheter, utan appar är en del av 

träningen, det måste finnas en tanke bakom varför eleven ska använda en app. 

Däremot ska man inte behöva sitta med eleven hela tiden, då försvinner apparnas 

funktion menar hon. 

 

Anna sade: 

 

Att låta eleverna arbeta med appar, ska vara lätt att arbeta med och 

lätthanterligt, självklart ska man som lärare finnas där och starta upp det 

nya momentet och hålla koll på vad eleven gör, men jag ska inte behöva 

sitta med dom exakt hela tiden (Anna). 

 

Ella påpekade att dagens teknologi inte är för alla lärare, eftersom de anser att det är 

stressigt, det kan kännas jobbigt och rörigt. Lärarna saknar kompetensen till hur de 

ska använda apparna och annan teknik. Ella belyser att det är viktigt att hänga med i 

samhällsutvecklingen eftersom den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Hon 

menar att lärarna måste hitta en balans även om det kan kännas svårt. 

 

Ella sade: 

 

Det är jätteviktigt, men samtidigt kan man inte blunda för utvecklingen. 

Jag menar om tjugo år; hur är utvecklingen då med paddor, vad är det då 

som gäller? Vi måste ju hänga med samtidigt som vi försöker få med vad 

vi tror dom behöver. Det gamla, men det kan ju också vara så att man 

inte behöver undervisa, för man lär sig på ett annat sätt. Det gäller att 

hitta en balans och det är lite svårt ibland tycker jag (Ella). 

 

Christine, David och Ella uttryckte på olika sätt att de vill ha tillgång till fler 

surfplattor i sin undervisning. Christine hävdade ”hade man bara haft tillgång 

till flera surfplattor hade man satt sig in mer i apparnas värld”. 
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Avslutningsvis lyfte alla lärare på olika sätt att appar inte är en så kallad ”Quick 

fix” som löser elevernas matematiksvårigheter. Det gäller att tar reda på vad för 

problematik eleven har och att man arbetar på ett varierat sätt. 

Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis uttryckte fyra av fem lärare på olika sätt att det inte ser 

någon direkt koppling till allmänna matematiksvårigheter och samtidigt ha 

andra svårigheter i de andra ämnena i skolan. Detta belyste både Anna och 

Christine där de förklarade att en elev kan ha problem i svenska, men kan vara 

duktig i matematik och tvärt om. I början av kapitlet tog lärarna upp olika 

problem som elever i allmänna matematiksvårigheter kan ha. Både Bo och Ella 

nämnde till exempel att eleverna kan ha koncentrationssvårigheter, medan 

Anna beskrev att elevernas förståelse för matematiska begrepp kan vara 

orsaken till svårigheterna. Olika områden inom matematiken som elever kan ha 

svårt med är till exempel antal och talområden som addition (David). Alla 

lärare uttryckte på olika sätt att en-till-en undervisning är viktigt för elever i 

allmänna matematiksvårigheter. 

 

Alla lärare uttrycker på olika sätt att användning av appar för elever i allmänna 

matematiksvårigheter kan vara ett bra sätt för eleven att träna olika områden 

inom matematik. Lärarna använder ett flertal av de olika appar som visade sig 

vara vanligast i förundersökningen.  De vanligaste apparna som lärarna 

använder till elever i allmänna matematiksvårigheter är Ten Monkeys, Vektor, 

Moji Klockis, Nomp och King of Math. Lärarna förklarade på olika sätt att 

läraren ska vara med när eleverna använder apparna eftersom de måste se hur 

eleverna använder dem. Ella förklarade att i och med dagens teknologi är det 

viktigt att hänga med i samhällsutvecklingen eftersom den digitala 

utvecklingen går snabbt framåt. Alla lärare lyfter på olika sätt att appar inte är 

en genväg till att lösa svårigheterna i matematiken för elever i allmänna 

matematiksvårigheter. 
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Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras resultatet från denna studie i förhållande till den 

tidigare forskningen med avseende på hur lärare använder appar och vilken potential 

de uppfattar att apparna har.  Första avsnittet ”Lärares uppfattningar om elever i 

allmänna matematiksvårigheter” besvarar dock inte frågeställningarna i studien. Men 

avsnittet är ändå relevant eftersom arbetet med apparna utgår ifrån elever i allmänna 

matematiksvårigheter. Därför är det också betydelsefullt att veta vilken uppfattning 

lärarna har om dessa elever och deras matematiksvårigheter då det är utifrån dessa 

svårigheter som apparna används. Avslutningsvis presenteras slutsats och förslag till 

vidare forskning. 

Lärares uppfattningar om elever i allmänna matematiksvårigheter 
Elever i matematiksvårigheter, eller som Magne (1998) beskriver dem som elever i 

särskilt utbildningsbehov i matematik, delas upp i två kategorier. Denna studie 

fokuserar på elever i allmänna matematiksvårigheter och det är fler elever som har 

denna svårighet än de som har specifika svårigheter. I resultatet visas att många av 

lärarna på flera olika sätt uttryckte att de inte ser någon direkt koppling till allmänna 

matematiksvårigheter och samtidigt har andra svårigheter i de andra ämnena i skolan. 

Dock lyftes olika svårigheter i resultatet; läs- och skrivsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter och svårigheter med begreppsförståelsen. Malmer (2002) 

menar att det finns flera faktorer som påverkar svårigheter i matematikämnet. 

Lärarna uttryckte att koncentrationssvårigheter kan vara en av dessa faktorer som 

Malmer (2002) nämner, att det handlar om den kognitiva utvecklingen. Enligt Adler 

(2007) har elever i allmänna matematiska svårigheter också kognitiva svårigheter, 

vilket bidrar till att eleverna har problem i fler ämnen än bara matematiken. Resultatet 

skiljer sig något från tidigare studier eftersom inte alla lärare ser något tydligt 

samband med att eleverna har problematik även i andra ämnen. Två av lärarna 

uttryckte på olika sätt att eleverna kan ha läs- och skrivsvårigheter men ändå vara bra 

på matematik och tvärt om. 

 

Den kognitiva utvecklingen handlar om att både ha svårigheter med koncentrationen 

och det abstrakta. Den abstrakta förmågan kan kopplas till det abstrakta tänkandet 

som nämns i resultatet. Resultatet visade att en uppfattning bland lärarna var att 

yngre elever inte har den abstrakta förmågan färdigutvecklad, och att det inte sker 

förrän de är över 20 år. I resultatet nämnde Anna att om eleverna saknar förståelsen 

av begreppen så har de i regel ofta svårigheter i matematiken. Detta förklarar Malmer 

(2002) med att om elever har problem med begreppen skapas stora svårigheter vid 

den grundläggande begreppsbildningen. 

 

Enligt Adler (2001; 2007) spelar flera faktorer in för att förklara varför elever har dessa 

svårigheter i matematiken. Han beskriver att det kan bero på att den grundläggande 

pedagogiken brister och elevers egen matematiska utveckling avtar. Därför är det, 

som tre av lärarna uttryckte på olika sätt, viktigt att kartlägga eleverna för att finna 

problematiken tidigt. Alla lärare uttryckte också på liknande sätt betydelsen av att 

arbeta en-till-en med eleverna och att också att variera arbetsmetoderna. 
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Lärares användning av appar för elever i matematiksvårigheter. 
Vid intervjuerna framkom det vilka appar som lärarna vanligtvis använder i 

matematikundervisningen. Dessa appar är Ten Monkeys, Vektor, Nomp, King of 

Math och Moji Klockis. Vid val av app så använder sig lärarna av olika stöd. Alla 

lärare uttryckte på olika sätt att de har läroplanen i åtanke när de använder appar i sin 

undervisning. Det står i läroplanen att eleverna ska lära sig digital teknik och använda 

digitala verktyg i matematikundervisningen. Eleverna ska med hjälp av digitala 

verktyg kunna göra beräkningar med naturliga tal och göra enkla tabeller och 

diagram (Skolverket, 2018). 

 

Av de appar som diskuterades av två eller fler lärare, erbjuder dessa appar eleverna 

möjlighet att arbeta med matematiken i sin egen takt, vilket också flera studier visar 

(Bouck et al., 2018; Shin et al., 2017). När eleverna arbetar med appar i sin egen takt 

bidrar det till att eleverna själva kan kontrollera och anpassa inlärningsprocessen 

(Shin et al., 2017). Två av apparna är nivåanpassade medan en inte är det. De två 

apparna som är nivåanpassade kan hjälpa lärarna att kartlägga elevernas matematiska 

prestation. Samtidigt finns det forskning som visar att det är viktigt att elever ska 

kunna arbeta i sin egen takt utifrån den egna lärprocessen (Bouck et al., 2018; Shin et 

al., 2017; Zhang et al., 2015) vilket kan ses som en form av progression. 

 

I resultatet framgår det att fyra av de fem redovisade apparna upplevs som roliga av 

eleverna enligt lärarna. Det framgår inte i resultatet att apparna är motiverande, med 

det finns det studier som visar att appar bidrar till att motivera och engagera eleverna 

i sitt eget lärande (Nilsen, 2018; Palmér, 2015; Shin et al., 2017). 

 

Resultatet visar att tre av lärarna använder kunskaper inom lärarlaget för att välja ut 

vilka appar som ska användas, medan de andra två lärarna får stöd av 

specialpedagoger. En av lärarna konstaterade också att det finns en uppsjö av appar 

och att det skulle vara bra om någon granskade apparna samt gav förslag på vilka 

som kan användas i undervisningen. Detta förfarande styrks även av tidigare 

forskning (Kay & Kwak, 2018; Zhang et al., 2015). Kay och Kwak (2018) förtydligar 

detta och förklarade att grundskollärare är i behov av stöd för att effektivt utvärdera 

och välja appar som stöd för elevers inlärning. Författarna hävdar att lärare måste få 

förståelse för olika typer av appar och dess egenskaper. Detta kan kopplas till att det 

är specialpedagogerna som får göra kartläggningar, och utifrån detta väljs materialet. 

Därför kan lärare utvärdera instruktionsapplikationer när de undervisar elever i 

matematiksvårigheter utifrån modellen från Ok et al. (2016). Zhang et al. (2015) 

menade att de tre stegen i denna modell kan hjälpa lärare att identifiera och välja 

applikationer av hög kvalitet i undervisningen. Dock nämndes tidigare att det finns 

en uppsjö av olika appar och att det tillkommer nya hela tiden. Kay och Kwak (2018) 

menar att bland alla appar som finns är det endast 15 procent som fokuserar på 

utbildning och det kan bidra till att lärarna får svårt att hitta relevanta appar. Det 

viktigaste är inte att använda digitala verktyg utan hur de används, för om verktygen 
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inte används på rätt sätt, får man inte den effekt man är ute efter, vilket kan påverka 

apparnas potential (Skolverket, 2016). 

 

Det framgår även i resultatet att lärarna anser att det är viktigt att inte bara förlita sig 

på appar när eleverna ska träna matematiken. Det finna annat bra material att 

använda när eleverna ska träna matematik, till exempel konkret material. Appar är 

bara är en del av träningen och att som lärare måste man ha en tanke bakom 

användningen av appen. 

Lärares uppfattning av Appars potential i relation till 

matematiksvårigheter 
I resultatet framgår det att samtliga lärare tycker appar är ett bra sätt för elever i 

allmänna matematiksvårigheter för att träna olika områden inom matematiken. 

Eleverna tycker det är roligt att arbeta med appar och det menar lärarna är viktigt. Det 

finns flera studier som pekar på att om man låter eleverna använda appar så 

motiverar det eleverna att bli mer engagerade i sitt eget lärande (Nilsen, 2018; Palmér, 

2015; Shin et al., 2017). Resultatet visar att elevernas självförtroende och lust att lära 

sänks när de bara får arbeta med ”pappersstenciler” medan appar och surfplattor 

höjer motivationen. Det saknas dock tidigare studier om hur att appar kan bidra till 

elevers ökade självkänsla eller om att självförtroendet skulle kunna minska. 

 

Resultatet visar också att lärare upplever att matematiken förklaras på ett annorlunda 

sätt i apparna och att eleverna därmed får omedelbar feedback. Det kan i sin tur bidra 

till att eleverna kommer vidare i sin inlärning. Zhang et al. (2015) menar att det är 

viktigt att ge elever feedback på deras prestationer, för det gör att de utvecklar sitt 

lärande. Appar är ett bra sätt att låta eleverna träna bort sina svårigheter i 

matematiken, och det är ett bra komplement till elever i allmänna 

matematiksvårigheter (Bouck et al., 2018). 

 

En annan potential som lyfts gällande att använda appar i matematikundervisningen 

är att appar är visuella läromedel vilket medför att eleven kan se olika problem på 

andra sätt än i exempelvis en lärobok. Detta stämmer överens med det som nämnts 

tidigare, att göra virtuell representation istället för konkret (Bouck et al., 2018; Root et 

al., 2017; Zhang et al., 2015). Eleverna kan arbeta hemma och vissa appar kan även 

visa med grafer hur det går för eleven. 

 

Slutligen uttryckte alla lärare på olika sätt, att det inte är en quick-fix, att apparna ska 

lösa elevernas matematiksvårigheter. Skolverket (2016) visade i sin studie att det är 

upp till läraren om digitala verktyg bidrar till elevernas lärande eller inte för det 

spelar ingen roll att man använder digitala verktyg utan det handlar om hur de 

används. 

Slutsats 
Slutsatsen av denna studie är att alla lärare uttryckte på något sätt att de utgår ifrån 

läroplanen när de ska välja matematikappar till elever i allmänna 

matematiksvårigheter. De låter eleverna få arbeta i sin egen takt och vissa lärare 
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använder några av apparna till kartläggning av elevernas svårigheter. Dock saknas 

det studier om hur appar används för att kartlägga elever i allmänna 

matematiksvårigheter. Innan apparna används tar vissa lärare hjälp av lärarlaget eller 

specialpedagogen när de ska välja appar till elever i allmänna matematiksvårigheter. 

Studien har visat några potentialer för användandet av appar i 

matematikundervisningen. Appar bidrar till att eleverna får träna olika områden i 

matematik, appar förklarar på annorlunda sätt, de är roliga, motiverade, skapar 

engagemang hos elever och är ett bra komplement till övrig undervisning. Appar 

bidrar också till att elever kan se ett problem på annorlunda sätt eftersom de är 

visuella. 

 

Slutligen är det också viktigt att tänka på att matematikappar inte är en genväg för att 

lösa elevernas svårigheter i matematiken, utan att man ska se det som ett komplement 

till övrig undervisning. Det är också viktigt att när läraren låter eleven använda appar 

i sin undervisning ska det finnas en tanke bakom. Läraren ska inte låta eleven sitta 

helt själv med appen, för som lärare måste man ha en inblick i vad eleverna gör och 

om de lär sig något av det. 

Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning inom denna studies område skulle kunna vara en 

fältstudie där elever i allmänna matematiksvårigheter får använda olika appar och 

jämföra elevernas prestation och matematiska kunskapsutveckling. Ett annat förslag 

på vidare forskning är att göra om denna studie fast med ett större urval av lärare för 

att öka generaliserbarheten. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

Hej. Jag heter Malin Hasselblad och ska ställa några frågor till dig, som du vet kan du 

när helst avbryta intervjun om du inte vill delta.  

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Vilken lärarutbildning har du? 

 

3. Har du arbetat på olika skolor? 

 

4. Har du någon kompetensutbildning i matematik? Om ja Vad/vilken? 

 

Huvudfrågor: 

 

5. Vilka för appar använder ni i er matematikundervisning? (Skriv upp dessa) 

 

6. Vilken app föredrar Du att använda till elever i allmänna 

matematiksvårigheter?  

- (Följdfråga varför dessa om det inte förklaras).  

- (Finns det någon speciell egenskap de lär sig med hjälp av denna (säg 

appens namn) app?) 

 

7. Utgår ni från läroplanen när ni väljer appar? Planeras detta innan? 

 

8. Hur kan man stärka elever med matematiksvårigheter med hjälp av dessa 

appar?  

 

 

Slutfrågor: 

Vad tycker du om apparna Nomp, Vektor och King of Math? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

 

 

 

 

Förfrågan om att delta i en studie om ”Appar och elever i matematiksvårigheter”.  

Bakgrund  

Elever i matematiksvårigheter brukar man dela i två grupper; allmänna- respektive specifika (dyskalkeli) 

matematiksvårigheter. Det är vanligare med elever i allmänna matematiksvårigheter än dem i speciella 

matematiksvårigheter, därför kommer jag att fokusera på elever med allmänna matematiksvårigheter för att få en större 

spridning i min studie.  

Dagens samhälle är digitaliserat, i och med detta har skolan som uppdrag att väva in digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Därför kommer syftet med studien att ta reda på ”vilken potential har appar för att hjälpa 

elever i matematiksvårigheter och hur används detta i praktiken?” Detta för att jag vill se nyttan av apparna när man 

använder dem i matematikundervisningen.  

Studien är ett självständigt arbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till Grundlärare med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Studien kommer att genomföras 

med intervjuer på Skype, telefon eller med ett personligt möte (i Sundsvallsområdet) under november och december 

2018.   

Intervjun kommer att beröra din uppfattning och erfarenhet av användning av appar som stöd i 

matematikundervisningen för elever i allmänna matematiksvårigheter. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Det är 

viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och 

skrivas ut i text.  

Den information som Du lämnar kommer att förvaras och behandlas på ett säkert sätt så att ingen obehörig kommer 

att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer 

att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studenter och lärare inom mitt program samt i form av ett 

examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Mittuniversitetet. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet 

att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.  

Jag frågar här med om Du vill delta i denna studie. Jag skulle gärna vilja höra mer om dina åsikter kring denna fråga 

och undrar därför om du vill ställa upp på en intervju om ämnet? 

 

Malin Hasselblad   Helena Johansson 

Student   Handledare/lektor 

Maha1508@student.miun.se  Helena.Johansson@miun.se 

0767692179   0101428513 
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