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I skolans matematikundervisning inkluderas 

ibland surfplattor och appar. En app är ett 

dataprogram som används på surfplattor. Syftet 

med denna studie är att bilda kunskap om hur 

lärare i årskurs 1–3 undervisar matematik med 

hjälp av olika appar. Studien genomfördes 

genom kvalitativa intervjuer med sex lärare som 

arbetar kontinuerligt med appar i 

matematikundervisningen. Resultatet visar att 

om appar ska användas i undervisningen bör det 

finnas ett tydligt mål och ett syfte med 

användandet, samt att det ska kunna kopplas till 

läroplanen och matematikboken. Vidare 

framkommer att användandet av appar sker på 

olika sätt och oftast med flera syften. Främst 

beskrivs appar som ett kompletterande verktyg 

och som en tillgång för att introducera ett 

centralt innehåll. Lärarnas syften med 

användandet var bland annat för mängdträning, 

individualisering eller för att skapa en högre 

måluppfyllelse. Andra syften med att använda 

appar var tidsbesparing, höjd motivation, direkt 

återkoppling, eller för bedömning och 

uppföljning. Lärarna använde olika appar i sin 

undervisning och det framkom vid intervjuerna 

att urvalet gjordes på tre olika sätt: Genom ett 

fritt val, via en IKT-ansvarig på skolorna eller 

via kommunens IT- avdelning. 

Tablets and apps are more and more often used 

in math teaching. An app is a software program 

used for tablet computers. 

The purpose of this study is to create 

knowledge about how teachers in classes 1–3 

teach math with help of different apps. The 

study was made through qualitative interviews 

with six teachers who work continuously with 

applications in math teaching. The result shows 

that if apps are to be used in teaching there 

should be a clear goal and purpose of the use. It 

should also be possible to relate to the 

curriculum and the course book. Furthermore, 

the study reveals that there are different ways 

and purposes of using apps. The apps are 

mainly described as complementary tools and 

as an asset in order to introduce a mathematical 

area. The teachers’ purposes were, for example, 

to increase the amount of practice, 

individualization, or to create a higher 

accomplishment rate. Other purposes of using 

apps were to produce direct feedback, increase 

student motivation, or for evaluation and 

follow-up. The selections of apps which were 

used for teaching varied and were chosen in 

three different ways; through free choice, via an 

ICT responsible, or via an IT office. 
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1. Inledning 

Samhället förändras ständigt och det kommer hela tiden ny teknik. I våra hem finns idag 

olika tekniska hjälpmedel som exempelvis mobiltelefoner, datorer och surfplattor. Dessa 

hjälpmedel förser oss med information och kunskaper och är för många elever en naturlig 

del av vardagen. Skolan utvecklas också i takt med samhället och att använda surfplattor 

och datorer i undervisningen blir allt vanligare. Skolans matematiska verksamhet ska enligt 

kursplanen för matematik (Skolverket, 2016a) vara reflekterande, kreativ och 

problemlösande. Det ska även vara en aktivitet som är nära kopplad till den sociala, 

samhälleliga och tekniska utvecklingen. 

 

Surfplattor och deras appar utvecklas snabbt och är fortfarande ganska nytt i vårt samhälle. 

Därför är området inte så utforskat och ett mycket intressant och viktigt fält att undersöka 

vidare. Tillgången till surfplattor i skolan har ökat och i matematikundervisningen har 

ibland penna och papper ersatts av surfplattor och olika matematikappar (Skolverket, 

2016b).  

 

Enligt Palmér (2015) är det en utmaning för lärare att välja matematikappar vars syfte är 

att utveckla och stärka elevernas matematiska förståelse. Majgaard, Misfelt och Rönne 

(2013) framhåller att i undervisningen används matematikappar i huvudsak för att öva 

färdighetsträning och automatisering. För att veta vilka appar som passar för den specifika 

undervisningen, om de har lagom svårighetsgrad samt om apparna möjliggör för eleven att 

utveckla relevanta förmågor, behöver läraren själv testa och kontinuerligt utvärdera 

apparna. Ilomäki (2013) menar att lärare idag inte har tid eller intresse för att granska och 

finna lämpliga appar för den egna undervisningen. 

 

Av egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och som lärarvikarie i 

årskurs F–3 i Jönköpings kommun, har jag iakttagit att de flesta skolor idag använder 

surfplattor och matematikappar i undervisningen. Där jag har varit har 

matematikundervisningen med appar skett på olika sätt och med olika pedagogiska syften. 

Denna studie undersöker hur verksamma lärare i årskurs 1–3 beskriver att de använder 

apparna i undervisningen samt hur de väljer sina appar till matematikundervisningen. 

Material har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med ett urval av lärare som 

använder surfplattor och appar kontinuerligt i sin undervisning.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden definieras inledningsvis de centrala betydelsebärande begreppen; IKT, 

tekniska hjälpmedel, surfplattor och appar. Därefter redovisas kortfattat hur IKT används 

i skolor idag och vidare hur IKT, surfplattor och appar används mer specifikt i 

matematikundervisningen. Avslutningsvis beskrivs en lärares kunskapskompetenser 

utifrån modellen Technological Pedagogical Content Knowledge, TPACK. 

2.1 Begreppsdefinition 

I studien kommer begreppet IKT att användas som ett samlingsbegrepp för 

informationsteknik och kommunikationsteknik. Den snabba utvecklingen av datorn i det 

globala telenätet ledde under 1990-talet till att IKT kom att utpekas som en av de viktigaste 

drivkrafterna för industriella och samhälleliga förändringar. IKT handlar om att hantera 

kommunikation, text, bilder och ljud med hjälp av datateknik. Genom IKT, datorer, 

surfplattor och mobiltelefoner möjliggörs snabb insamling, lagring och bearbetning av 

information i form av digitala data (Riis, u.å.; Henriksson, u.å.). Inom IKT finns olika typer 

av tekniska hjälpmedel som kan stödja både elever och lärare i undervisningen. Det kan 

till exempel vara datorer, surfplattor telefoner och miniräknare. Både datorer och 

surfplattor blir allt vanligare i skolundervisningen (Tekniska hjälpmedel, u.å.). En 

surfplatta är en mindre handdator med pekskärm där du styr genom att peka med fingrarna 

på skärmen. Den har avancerade funktioner och kan kopplas upp mot internet via trådlöst 

nätverk eller via mobiltelefonnätet. Surfplattor har ett mångsidigt användningsområde och 

används bland annat för spel, se film, lyssna på musik och hitta information på nätet samt 

läsning av e-böcker, tidningar och tidskrifter (Helmersson, u.å.). För att använda en 

surfplatta behövs olika appar. En app är ett dataprogram som används på surfplattor och 

handdatorer. Appar är till skillnad från systemprogram inte avsedda för datorns inre arbete 

utan endast avsedda för en viss tillämpning av praktiskt arbete som till exempel spel, 

ordbehandling eller tidtagning. Ordet app är en kortform av applikation och kommer ifrån 

det engelska ordet application (Applikation, u.å.). I denna studie har orden app och appar 

valts att användas då det oftare förekommer i dagligt språk.  

2.2 IKT i undervisningen 

Idag satsar skolor i Sverige på att investera i IKT och introducera olika programvaror. 

Surfplattor och datorer ökar kraftig i verksamheten och allt fler elever använder dessa i 

skolarbetet. Lärare använder också surfplattor och datorer i allt större utsträckning för olika 

arbetsuppgifter (Skolverket, 2016b). Det är dock långt ifrån alla lärare som använder dem 

i undervisningen. Användandet av och tillgången till tekniska hjälpmedel skiljer sig 

mycket åt mellan skolor och lärare (Ilomäki, 2013). 

 

IKT-användningen i klassrummen beskrivs olika av olika forskare. Samuelsson (2014) 

framhåller att IKT är ett förekommande redskap i matematikundervisningen. En annan 

forskningsrapport beskriver användningen som bristfälligt integrerad i undervisningen i 

allmänhet och matematikundervisningen i synnerhet (OECD, 2015). Skolverket (2015) 
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anser att det kan vara en fara med IKT i undervisningen om tekniken endast används för 

teknikens skull. Det måste finnas ett tydligt pedagogiskt syfte samt att tekniken används i 

undervisningen på ett naturligt sätt så att den kan bidra till elevers kunskapsutveckling. 

Enligt Hylén (2011) borde alla elever oavsett familjebakgrund få möjlighet att lära sig 

använda digitala hjälpmedel, vilket ligger nära kraven i skollagen om en likvärdig skolgång 

(SFS 2010:800). 

 

Tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen kan utveckla och hjälpa elever att 

upptäcka och undersöka matematiska begrepp, mönster och idéer utifrån olika perspektiv. 

Användandet ses som ett hjälpmedel som ger eleverna en mer verklighetsbaserad bild av 

matematiken, vilket i sin tur leder till att elever ökar sin motivation samt stärker sin 

förståelse av matematik (Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic, 2010). Användandet av IKT 

kan också uppfattas som en stimulerande och rolig aktivitet där elevernas 

matematikinlärning stöds och förbättras utifrån verksamhetens mål (Olteanu & 

Lennerstad, 2011). 

 

Dock är det inte IKT-redskapen i sig som utvecklar elevernas matematikkunskaper, utan 

snarare på vilket sätt redskapen används i undervisningen. Har eleverna inte tillräckliga 

IKT-kunskaper försvinner tyvärr fokus på matematiklärandet och hamnar istället på att lära 

sig IKT-kunskaper (Kjällander, 2011). Enligt kursplanen i matematik (Skolverket, 2016a) 

ska matematikundervisningen ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper i att använda 

IKT för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar, presentera och för att 

tolka information. Eleverna bör få stöd i att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 

exempelvis via modern teknik. Eleverna ska även utifrån läroplanens övergripande mål få 

arbeta med olika arbetsformer, vilket går att skapa med hjälp av surfplattor som ett 

komplement i undervisningen. 

2.3 Surfplattor och appar i matematikundervisningen 

Surfplattor blir allt vanligare i undervisningen och det finns några tydliga pedagogiska 

fördelar med att använda dem i matematikundervisningen. Samtidigt finns begränsat med 

tidigare forskning kring surfplattor då det är ett relativt nytt redskap i undervisningen. Det 

finns alltså både möjligheter med att använda appar i undervisningen, men även en 

osäkerhet kring användandet då ämnet inte är så beforskat (Majgaard, et.al, 2013). 

Fördelar som upplevts med att använda surfplattor i matematikundervisningen är att 

eleverna snabbt kommer igång med att lösa uppgifter och eleverna hinner lösa fler 

uppgifter på en surfplatta än de gör med papper och penna (Majgaard, et.al, 2013; Zhang, 

Trussell, Gallegos & Asam, 2015). Användandet av surfplattor kan även hjälpa eleverna 

genom att använda appar som kan ge direkt feedback på elevernas uppgifter (Zhang et al., 

2015). En surfplatta är lätt, smidig och enkel att förflytta och bära med sig i jämförelse 

med en dator. Eleverna får genom surfplattan möjligheter till att lära på olika sätt, eftersom 

surfplattan erbjuder en multimodal blandning av bilder, film, ljud och symboler. Eleverna 

får även via surfplattan möjlighet att utveckla sina kunskaper på ett lustfyllt sätt genom 

olika matematikprogram och spel (Falloon, 2014). Att lärandet ska vara lustfyllt för 
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eleverna är en strävan hos många lärare. En risk som kan uppstå med användandet av 

surfplattor är att fokus hamnar på det lustfyllda lärandet och inte på matematikinnehållet, 

vilket leder till att reflektionen kring syftet med aktiviteten minskar och eleverna endast 

ser användandet som ett nöje (Johansson, 2008). 

 

Till en surfplatta finns det mängder av appar som läraren kan välja att använda i 

undervisningen. Det finns både gratis och betal appar och allt kan ses som en stor app-

djungel (Svedbro, 2016). Då det hela tiden kommer nya appar kan det vara svårt att ha 

överblick över vilka som finns (Majgaard, et.al, 2013). Enligt Ilomäki (2013) är det största 

problemet inte det stora utbudet av appar. Det beror istället på tidsbrist eller av saknat 

intresse hos lärarna. Även Falloon (2014) beskriver betydelsen av valet av appar för att 

eleverna ska utveckla sitt lärande. Lärarna bör därför lägga mycket tid på att välja och 

kritiskt granska apparna samt skapa medvetenhet och kunskaper om apparnas innehåll och 

att sedan ständig utvärdera och analysera sin undervisning med appar (Fallon, 2014). 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) står det att undervisning ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. I en studie gjord av Palmér (2015) framgår vikten av att lärare bör 

göra medvetna val av appar i matematikundervisningen. Vidare framhålls att det är 

avancerat att välja matematikappar för att det krävs kunskap, tid och ett intresse hos den 

enskilde läraren, som ska hitta appar som utvecklar ett specifikt matematikområde. Även 

Larkin (2014) framhåller att läraren har ett eget ansvar att undersöka apparna och granska 

om de kan utveckla elevernas matematiska förståelse i förhållande till lektionens syfte. 

 

Det är inte bara valet av appar som påverkar elevernas lärande. Det kan också bero på det 

matematiska innehållet och designen hos respektive app. Beroende på hur apparna är 

utformade skapas olika förutsättningar för kommunikation mellan elever men även mellan 

elever och lärare. Vissa spel kan vara tidsbegränsade, vilket kräver snabba svar och där det 

kommer många uppgifter efter varandra. Denna typ av utformning hos en app övar 

färdighetsträning, samt snabbhet, vilket kan ses i bland annat appen Räkneapan. Med dessa 

appar blir förmågan att reflektera och resonera kring specifika matematiska innehåll 

begränsande. Uppgifter av mer öppen karaktär bjuder in till mera kommunikation och 

interaktion av det matematiska innehållet, vilket kan ses i bland annat appen Nomp. 

Eleverna styr över sitt egna lärande och engagemang samt att kreativitet och ett intresse 

skapas hos eleverna. Dessa appar gynnar även elevernas resonemangsförmåga (Palmér, 

2015). 

 

I en studie gjord av Falloon (2014) framgår att designen hos appar har en viktig roll. 

Forskaren beskriver en app med hög kvalité som en app där det finns konkreta mål med 

appen, där innehållet och instruktionerna är lättförståeliga så att eleverna kan arbeta 

någorlunda självständigt. Är instruktionerna svåra kan det leda till att eleverna tappar 

intresset och väljer en annan app. Falloon betonar även att apparna bör utformas med 

kontinuerlig feedback. En app där eleverna får direkt feedback, genom till exempel 

belöning via medaljer, ledtrådar eller flera försök att nå det rätta svaret, bedöms vara bäst 

utformad för att utveckla elevernas kunskaper (Falloon, 2014). 
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Elevernas kunskapsutveckling påverkas av hur läraren informerar om en app, men även av 

hur appen används i undervisningen (Palmér, 2015). I en studie gjord av Larkin (2016) 

framkommer att matematikappar bör introduceras och användas i undervisningen på ett 

medvetet sätt så att de utvecklar specifika matematiska förmågor. För att eleverna ska 

koppla arbetsområdet på surfplattan till andra sammanhang bör läraren instruera och 

förklara hur och vad eleven övar på med hjälp av appen. 

 

Läraren borde granska valet av appar i undervisningen. Användandet av appar i 

matematikundervisningen bör ha ett syfte och ett mål som sammankopplas med läroplanen 

(Larkin, 2016). Apparnas innehåll borde även kontrolleras så att det passar samt utvecklar 

elevernas matematiska förmågor utifrån syftet och målen med lektionen. Genom att arbeta 

med olika representationsformer i ett centralt innehåll exempelvis genom at både använda 

matematikbok och surfplatta skapas en bredare förståelse hos eleverna kring det valda 

matematiska området (Larkin, 2016). 

 

Majgaards, et al. (2013) forskning, baserad på videoinspelningar med danska elever i 

årskurs två, berör arbetet med surfplattor på matematiklektioner. Resultatet tyder på att det 

finns många appar som framförallt kan användas i syfte att utveckla färdighetsträning. Det 

framkommer även att lärare bör granska och avgöra vad som passar för den specifika 

undervisningen och om appen är på lagom nivå för eleverna samt om den övar på de 

förmågor eleverna ska utveckla under lektionen (Majgaard, et al., 2013). 

2.4 Lärares kunskapskompetenser 

För att en lärare ska nå ut till sina elever och få dem att lyckas så bra som möjligt i skolan 

anser Maltén (1995) att läraren behöver ha olika typer av kompetenser och kunskaper. 

IKT-tekniken utvecklas ständigt och många forskare anser därför att denna kan användas 

mer effektivt i skolan. Detta innebär att det blir allt viktigare för lärarna att följa med i den 

tekniska kunskapsutvecklingen, så att de klarar av att använda den nya tekniken på ett sätt 

som utvecklar elevernas förmågor. I forskningen framkommer att många lärare saknar 

tillräcklig teknisk kompetens för att använda IKT-verktygen på ett pedagogiskt och lärorikt 

sätt för eleverna (Akın & Güzeller, 2014; Celebi & Sami, 2016; Grönlund, Andersson & 

Wiklund, 2014). I en enkätstudie genomförd av Johansson (2008) svarade 88 % av lärarna 

att de vill ha mer utbildning och kompetens inom IKT, vilket de övergripande målen i 

läroplanen (Skolverket, 2016a) också framhåller, då alla lärare har rätt att får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. 

 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) är ett teoretiskt begrepp som 

beskriver en lärares specifika kunskaper kring ämnesinnehåll, pedagogik och teknik. 

TPACK begreppet grundar sig i Lee Shulmans begrepp Pedagogical Content Knowledge 

(PCK) som han myntade år 1986. En lärarens PCK beskrivs som en speciell egenskap hos 

läraren som hjälper till att utveckla elevernas förståelse om ett ämne på ett sätt som är 

meningsfullt för eleverna. Shulmans perspektiv på Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
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har sedan dess utvecklats av många forskare till att omfatta teknik i utbildningen, TPACK 

(Skolverket, 2012; Koehler & Mishra, 2009; Chai, Koh, & Tsai, 2013). 

 

 

Figur 1. TPACK-modellen, En Lärares kunskapskomponenter av Koehler och Mishra, 

2009; s. 63. 
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Figur 2. Egen översättning och tolkning av TPACK-modellen 

 

TPACK-modellen syftar till att analysera och beskriva lärares användning av teknik i 

undervisningen. Den beskriver en lärares förmågor att föra in tekniken i undervisningen 

på ett framgångsrikt sätt, där ämnesinnehåll, pedagogik och teknik skapar ett gemensamt 

samspel. Beroende på relationen och samspelet mellan de tre komponenterna 

ämneskunskap, pedagogik och teknik varierar kvaliteten på undervisningen.  En lärares 

kompetens går inte enbart att ses utifrån pedagogiska kunskaper eller enbart 

ämneskunskaper. En lärare har unika kompetenser i att kunna kombinera i det här fallet 

teknik med ämneskunskaper och pedagogisk skicklighet (Koehler & Mishra, 2009; Chai, 

Koh, & Tsai, 2013).  

Pedagogiska kunskaper (PK)

•Lärarens kunskaper om metoder för undervisning och lärande. De omfattar bland annat
övergripande pedagogiska syften, värderingar och mål men även förståelse för hur eleverna lär
sig, generell klasshanteringsförmåga, lektionsplanering och elevbedömning.

Tekniska kunskaper (TK)

•Lärarens kunskaper om att arbeta med teknik som ett verktyg eller en resurs. Att ha förståelse
för teknik och i vilka sammanhang tekniken kan hjälpa till eller hindra möjligeten att uppnå ett
mål.

Ämneskunskaper  (CK)

•Lärares kunskaper om det specifika ämnet som ska läras hos eleverna. Denna kunskap omfattar
ämneskunskaper som exempelvis begrepp, teorier, bevis eller att utveckla strategier i det
specifika ämnet.

Pedagogiska ämneskunskaper (PCK)

•Lärarens kunskap om olika sätt att representera innehållet i ett specifikt ämne, samt vilka
förklaringar som är lämpligast att använda. Att kunna formulera och representera en viss del av
ett ämnesinnehåll för att göra det begripligt för eleverna.

Teknisk pedagogiska kunskaper (TPK)

•Lärarens kunskap om att förstå hur elevernas lärande kan förändras med hjälp av att använda
teknik.

Tekniska ämneskunskaper (TCK)

•Lärares kunskap om hur tekniken kan ha en positiv eller negativ effekt på elevernas lärande av
ett ämne.

Tekniskt pedagogiska ämneskunskaper (TPACK)

•Lärarens unika kunskap och förståelse mellan relationen och samspelet av de tre
komponenterna ämnesinnehåll, pedagogik och teknik. Att ha en effektiv och meningsfull
inlärning för eleverna med hjälp av tekniken i undervisningen.
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bilda kunskap om hur lärare i årskurs 1–3 undervisar i matematik 

med hjälp av olika appar. Följande frågeställningar ska besvaras: 

 

• Hur använder lärare appar i matematikundervisning? 

• Vilket syfte har lärare med sitt användande av appar? 

• På vilka sätt väljs appar i matematikundervisningen?  
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4. Metod och material 

I detta kapitel preciseras vilken metod som används samt vilka urval som har gjorts. Det 

beskrivs hur undersökningen har genomförts för att uppfylla syftet och hur bearbetningen 

och analys av material har skett. I kapitlet presenteras även validitet och reliabilitet samt 

avslutas med att förklara den etiska hänsyn som har tagits utifrån forskningsetiska aspekter. 

4.1 Metodval  

I studien användes en kvalitativ undersökningsmetod där data har samlats in genom 

forskningsintervjuer med lärare som undervisar i årskurs 1–3. Enligt Kvale (1997) är 

intervjuer ett kraftfullt redskap för att skapa kunskap om människors beteende, utförande 

och upplevelser. 

 

Intervjumetoden som användes i denna studie var semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju är strukturerad med några större öppna frågor och utifrån dem 

sker ett samtal där respondenten leder samtalet vidare genom att intervjuaren ställer 

följdfrågor i syfte att fördjupa informationen. Semistrukturerade intervjuer sker till viss del 

utifrån en intervjumall, där frågorna får presenteras i valfri ordning och extra följdfrågor 

kan ställas för att skapa djupare förståelse (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer 

som metod lämpar sig väl i denna studie, eftersom metoden ger goda förutsättningar att få 

svar på studiens frågeställningar.  

4.2 Urval 

Urvalet för studien har skett genom ett strategiskt urval, där deltagarna har valts ut utifrån 

det specifika forskningsfrågorna för studien (Alveus, 2013). Det har även skett ett 

bekvämlighetsurval, där de intervjuade inte är utvalda av slumpen utan istället av 

tillgänglighet (Bryman, 2011). Forskaren väljer ut respondenter som är lätt åtkomliga, 

exempelvis kollegor eller respondenter i närområdet. Ett bekvämlighetsurval kan också 

väljas på grund av aspekter så som tid och ekonomi. Använder man ett bekvämlighetsurval 

blir inte resultatet representativt för alla situationer. Däremot fungerar det i forskningssyfte 

för att ge en indikation på olika resultat som kan användas i fördjupade forskningsstudier 

(Bryman, 2011). Denna studie består av fyra urvalskriterier, lärarna ska vara behöriga i 

matematik och arbeta i årskurs 1–3, lärarna ska inkludera surfplattor kontinuerligt i sin 

matematikundervisning och lärarna ska finnas i närområdet. 

 

Kvale (1997) anser att 5–15 intervjuer är lämpligt i en intervjustudie. Självklart varierar 

det beroende på tid och resurser för studien. I denna studie skickades förfrågan om 

deltagande till lärare som arbetade inom två olika närliggande kommuner. Tanken var att 

intervjua tio lärare och att materialet skulle transkriberas successivt. Efter sex intervjuer 

och transkriberingar av dessa upplevdes en tidspress och därav avslutades intervjudelen 

och analysarbetet påbörjades. Av respondenterna som intervjuades arbetade två lärare i 

årskurs 1, två i årskurs 2 och två i årskurs 3. Respondenterna var mellan 30–65 år gamla 

och de hade undervisat i cirka 5–40 år.  
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4.3 Genomförande 

Lärare i årskurs 1–3 som arbetar kontinuerligt med surfplattor hade valts att intervjuas och 

därför startade arbetet med att undersöka vilka enskilda lärare i närområdet som passade 

in under studiens urval. Först ställde jag en fråga till mina klasskamrater och vänner på 

Facebook om någon kände till någon skola/lärare som regelbundet använde appar i 

matematikundervisningen. Jag fick in några tips på skolor och lärare, som jag kontaktade 

samt att jag lade till några ytterligare skolor i närområdet. De valda skolorna kontaktades 

via mejl för att se om det stämde att de använde surfplattor kontinuerligt i undervisningen. 

Om läraren själv ansåg att de arbetade kontinuerligt med surfplattor i 

matematikundervisningen, skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) till läraren där 

studiens syfte, utförande och forskningsetiska aspekter presenterades. De lärare som var 

intresserade och som ansåg att de passade in under urvalet hörde därefter av sig och en 

intervjutid bokades på deras arbetsplats. 

 

Alla sex intervjuerna genomfördes under en treveckorsperiod på respektive lärares 

arbetsplats. I mejlet fick lärarna information om att gärna ha en surfplatta tillgänglig under 

intervjun för att tydligare kunna förklara hur de arbetar med den. Alla utom en respondent 

hade med sig sin surfplatta. Innan intervjun startades informerades respondenten muntligt 

om studiens syfte och om de forskningsetiska aspekterna. Ett samtycke gavs av alla 

respondenter om att intervjun fick spelas in. Intervjuerna spelades in via en mobiltelefon 

som placerades på bordet mellan oss för att få bästa ljudupptagning.  

 

Intervjun utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor utifrån studiens syfte för 

att kunna få svar på studiens frågeställningar. I intervjumallen fanns sex stycken 

huvudfrågor samt ett antal utvecklingsfrågor som ställdes för att skapa en djupare 

förståelse för vad lärarna berättade. Intervjuernas längd varierade mellan 15–20 minuter. 

Lärarna svarade på frågorna och berättade om sin undervisning samt visade på ett konkret 

sätt hur minst en av apparna fungerade och förklarade hur de använde dem i 

undervisningen. 

4.4 Bearbetning och analys 

Enligt Kvale (1997) analyseras sällan intervjuer direkt från bandinspelningen utan 

materialet bearbetas och transkriberas samt därefter analyseras materialet. Det har även 

skett i denna studie. Det inspelade materialet har transkriberats ordagrant utifrån vissa 

riktlinjer. Riktlinjerna är att respondenterna har valts att benämnas som exempelvis Lärare 

1. Pauser har valts att markeras med punkter (…) och talspråk har valts att skrivas om till 

skriftspråk så att det blir lättare att förstå sammanhanget. Det här är något Kvale 

rekommenderar om transkriberingen ska bli synlig för respondenten. Transkriberingarna 

har gjorts successivt direkt efter intervjuerna för att de fortfarande ska vara aktuella i 

minnet. När transkriberingen har gjorts lyssnades materialet igenom igen för att korrigera 

eventuella missuppfattningar eller skrivfel. Genom att strukturera samtalet i en text skapas 

en överblick av materialet samt en början av analysarbetet (Kvale, 1997). I denna studie 

har materialet analyserats utifrån olika rubriker, vilket liknar Kvales (1997) 
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meningskoncentrering. Först sorterades materialet, och de citat som ansåg besvara någon 

av studiens forskningsfrågor sorterades ut i grupper med liknande innehåll. Därefter 

gjordes en meningskoncentrering där respondenternas uttalande pressades samman med 

en liten kommentar till varje uttalat citat. Detta gjordes genom att kommentarer skrevs i 

kanten av transkriberingarna med förtydligande om citatens innehåll kopplat till studiens 

syfte. Därefter analyserades materialet igen och utifrån frågeställningarna skapades tre 

huvudrubriker. Hur använder lärare appar i matematikundervisningen? Vilket syfte har 

lärare med sitt användande av appar? På vilka sätt väljer lärare appar i 

matematikundervisningen? Utifrån de tre huvudrubrikerna skapades en tankekarta med 

korta meningar och ord som presenterade viktiga delar av intervjumaterialet. Utifrån 

tankekartan skapades förslag på underrubriker och därefter gjordes en ny analys av 

intervjumaterialet utifrån de nya underrubrikerna. Alla citat gicks igenom igen och fick en 

bokstavsymbol markerad i kanten som var kopplad till de framkomna underrubrikerna på 

tankekartan. De utvalda citaten plockades sedan ut under varje underrubrik. Materialet 

under varje rubrik analyserades ingen och skrevs ihop i en resultattext. Under 

analysprocessens gång slogs vissa underrubriker ihop och vissa nya underrubriker 

skapades. Även sökfunktionen i Word användes för att söka upp specifika ord eller citat 

som var intressanta under en specifik rubrik. Det användes även för att effektivisera och 

inte behöva söka igenom allt materialet, exempelvis för att finna ett citat som refererade 

till färdighetsträning, och för att se helheten av intervjun igen så att citatet inte tolkades 

fel. 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp för hur man bedömer kvaliteten i en studie. 

Dessa begrepp riktar sig mer mot kvantitativa än kvalitativa studier enligt vissa forskare. 

Begreppet validitet mäter giltighet och om det insamlade materialet är relevant samt om 

det mäter det som är avsett att mäta. Validitet kan vara svårt att mäta i en kvalitativ studie 

som bygger på intervjuer och personers beskrivningar. Begreppet reliabilitet innebär 

tillförlitlighet. Med tillförlitlighet menas att studiens innehåll är pålitligt och tillräckligt 

tydligt förklarat för att kunna utföras igen samt att det blir ett liknande resultat i båda 

studierna. Reliabiliteten kan vara svår att mäta i en kvalitativ studie, eftersom intervjuerna 

påverkas av olika personer, platser och tid, vilket gör det svårt att göra en exakt 

återupprepad studie (Bryman, 2011). 

 

I stället utgår studien från begreppen trovärdighet och pålitlighet. Trovärdighet innebär att 

studien har säkerhetsställt och följt alla regler och förskrifter som ska följas enligt 

forskning (Bryman, 2011). I denna studie informerades respondenterna både skriftligt och 

muntligt om de forskningsetiska aspekterna som studien skulle följa. Det här stärker 

trovärdigheten i studien. Studien stärks även genom att intervjuguiden är utformad efter 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

Pålitlighet går att jämföra med reliabilitet och innebär ett granskande synsätt. Forskaren 

ska ha ett objektivt agerande, och personliga värderingar samt tidigare erfarenheter får inte 

påverka resultatet. Pålitligheten beror även på hur tillgängligt, tydligt och hur väl alla 
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stegen i forskningsprocessen redogörs (Bryman, 2011). I denna studie informerades 

respondenterna med begränsad information om studiens syfte. Detta gjordes för att deras 

svar inte skulle påverkas av informationen. Alla intervjuerna skedde under liknande 

omständigheter och med samma intervjuguide, vilket ökar pålitligheten. Även Kvale 

(1997) anser att kvaliteten på studien kan förbättras genom klara instruktioner. Under 

metodkapitlet presenteras genomförandet samt hur analys och bearbetning av material har 

skett, vilket också stärker pålitligheten. 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

I en forskningsstudie är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna som 

finns till för att personerna som deltar ska känna sig trygga och respekterade i sitt 

deltagande (Bryman, 2011). Undersökningen i denna studie tar hänsyn till de fyra 

forskningsetiska aspekterna: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna som medverkar i studien 

ska informeras både skriftligt och muntligt innan studien genomförs. Informationen ska 

innehålla den aktuella forskningsuppgiftens syfte och hur undersökningen i huvudsak ska 

genomföras (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i denna studie blev informerade om 

syftet och utformning både via mejl och muntligt vid intervjun. Det informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att det var acceptabelt att avstå någon fråga eller att avbryta 

intervjun om så önskades. Respondenterna blev även informerade om hur materialet skulle 

användas samt att de erbjöds att ta del av det material som samlats under intervjun. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien inte ska gå att identifiera och att 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta uppfylls genom noggrannhet med att inte berätta vilka 

respondenterna är eller vilken skola de arbetar på. Vid transkriberingen benämndes 

dessutom lärarna med siffror så att de inte går att identifiera. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna har rätt att själva bestämma övre sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Respondenterna i studien blir informerade både skriftligt och muntligt om att deltagandet 

är frivilligt och att de inte behöver svara på alla frågor eller får avbryta intervjun när de 

vill. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för denna 

studie och detta syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta uppfylls genom att materialet inte 

används till något annat än till studien samt att respondenterna har meddelats att den 

slutliga rapporten kommer att publiceras på diva.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna med lärarna. Utifrån bearbetning av 

materialet valdes tre huvudrubriker. Hur använder lärare appar i matematikundervisning? 

Vilket syfte har lärare med sitt användande av appar? På vilka sätt väljs appar i 

matematikundervisningen? Under varje rubrik presenteras flera underrubriker.  

5.1 Hur använder lärare appar i matematikundervisningen? 

Under denna rubrik framkommer att lärare använder appar i matematikundervisningen på 

olika sätt. Arbetet sker både i helkassundervisning, halvklassundervisning, i grupparbete, 

i par och för endast enskilda elever. Användandet av apparna presenteras i en översiktsbild, 

vilket figur 3 förtydligar. 

 

 
 

Figur 3 Översikt över de olika underrubriker som behandlar hur lärare arbetar med appar 

i matematikundervisningen.  

5.1.1 Introduktion med appar 

I flera av de gjorda intervjuerna framkom att apparna används för att förklara eller 

introducera ett nytt ämnesområde i matematiken. Lärarna använder då apparna för att 

skapa ett intresse hos eleverna för det nya arbetsområdet eller för att möjliggöra en 

förståelse kring ett centralt innehåll. I citatet nedan kan man se hur en lärare förklarar hur 

hon använder appar som en introduktion för ett centralt innehåll: 

 

[…] Då kan övningarna vara en uppstart på ett arbetsområde, för att hitta intresse. Men 

även som ett undervisningsmoment som förklara. Vissa av de övningarna förklarar 

verkligen bra och är bra att starta med som en inledning (Lärare 1). 

 

Majoriteten av lärarna beskriver även att introduktion av hur eleverna ska använda apparna 

och med vilket syfte de används är viktig för att eleverna ska komma igång och för att 

eleverna ska utveckla de matematiska förmågorna. Lärarnas introduktion sker på olika sätt 

och här nedan förklarar en lärare hur hennes introduktion av appar kan ske; 

 

Hur använder lärarna appar i matematikundervisningen?   

Introduktion 
med appar

App istället för 
matematikbok

Arbetsschema 
Kompleterande 

verktyg
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Jag gör det väldigt tydligt i början för att eleverna ska veta hur de kommer in på apparna, 

så att det inte blir något problem. Därefter börjar jag förklara själva övningarna. Jag 

förklarar alltid övningarna men det kan ske på lite olika sätt. Så vissa övningar kan jag 

absolut ha i helklass och då kan jag visa det på aktivborden […] (Lärare 1). 

 

I intervjuerna framkommer att lärarna oftast introducerar hur apparna används. Det sker 

både i helkass, halvklass och med enskilda elever. Ibland sker introduktionen muntligt 

genom att visa appen för eleverna, ibland presenteras appen på aktivborden så att flera 

elever kan ta del av informationen samtidigt och ibland får eleverna förklara hur apparna 

fungerar för varandra. Utifrån några lärares intervjuer framkom att de inte alltid såg behov 

av att introducera apparna då eleverna var bekanta med hur de användes. Medan andra 

lärare som inte brukade ha introduktion av hur apparna fungerar, lyfter fram problematiken 

av att det tar tid för eleverna att komma igång. 

5.1.2 App istället för matematikbok 

En lärare använder appar som ett läromedel, istället för att använda en matematikbok i 

undervisningen. Appen som användes som läromedel heter Qnoddarna och är den app som 

avskiljer sig mest från de anda apparna. Qnoddarna är ett digitalt läromedel som både riktar 

sig mot matematik och svenska. Appen kostar, enligt läraren, lika mycket som en 

matematikbok och erbjuder allt som ett tryckt läromedel erbjuder. Läraren valde att arbeta 

med appen då det hade gjorts tidigare och för att appen upplevdes som effektivare för både 

elever och lärare, bland annat genom att den själv rättar och genom att eleverna hinner göra 

fler tal under en lektion. Läraren arbetar med appen på ett liknande sätt som om hon hade 

använt en tryckt bok. Hon har genomgångar och en lärarhandledning som hon utgår ifrån, 

men istället för att eleverna sedan ska sitta själva och räkna i en matematikbok, får eleverna 

räkna i appen. Läraren kan genom att låsa upp olika banor, välja vilka övningar som 

eleverna ska göra. Läraren låser upp några övningar i taget och kan välja att låsa upp 

övningar till alla eller bara till enstaka elever. På detta sätt kan läraren individualisera 

matematikboken genom att lägga till eller ta bort övningar för elever utan att de märker 

det. Nedan följer två citat som exemplifierar hur läraren arbetar med appen Qnoddarna: 

 

Jag har lektionsgenomgångar och gruppuppgifter men när man jobbar själv så gör 

eleverna det på paddan istället för i en bok. […] jag har en lärarhandledning med massa 

tips och idéer (Lärare 4). 

 

Här ska du till exempel skriva en mindre och en mer. Så nu står det två då ska vi trycka ett 

på den sidan och tre på den och sen rättar vi. Då kommer det upp på mitt lärarkonto att 

den uppgiften är färdig. Vill man så kan man använda den här knappen, då räcker du upp 

handen och då kommer det upp på min lärarplatta i tur och ordning de som behöver hjälp 

(Lärare 4). 

5.1.3 Arbetsschema 

Hälften av lärarna i studien beskrev att de använder apparna i någon form av arbetsschema. 

Arbetsschemat är ett papper där lärarna har antecknat vilka appar och övningar eleverna 
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ska göra. Användandet av arbetsschema skedde både kollektivt, där alla elever har samma 

arbetsschema eller individuellt, där eleverna arbetade med det de själva behövde öva mer 

på. Lärarna beskrev användandet med arbetsschema enligt följande: 

 

Man har ju inte alltid det, utan har man jobbat med division i boken så jobbar man med 

division även på surfplattan. Då har man som ett papper, som ett schema att gå efter. För 

annars blir det att eleverna hoppar lite hit och dit, utan jag som lärare behöver styra upp 

det lite […]de har lite olika blad de arbetar med och då kryssar de här när de har gjort en 

övning […] och ibland så har man eget val och då får man bestämma själv vad man vill 

göra (Lärare 3). 

 

Det arbetsschema som läraren förklarat har hon konstruerat själv, beskriver vilka övningar 

som eleverna ska göra angående ett centralt innehåll. Beroende på hur många gånger 

läraren vill att eleverna ska göra en övning finns det rutor där eleverna ska kryssa i när de 

har utfört övningen. Detta arbetsblad används som ett komplement till matematikboken 

eller som en extra övning. Det används kollektivt och alla elever får samma papper men 

arbetar självständigt i sin egen takt. När eleverna är klara med övningarna på arbetsschemat 

finns en extra ruta med ett fritt val där eleverna själva får välja en app och övning de vill 

arbeta med. Enligt läraren blir det fria valet som en belöning för de snabba eleverna eller 

som en morot att vilja göra klart alla uppgifter. En annan lärare beskriver att det arbetas 

med arbetsschema mer individuellt och att apparna anpassas till vad eleven behöver 

utveckla för matematikkunskaper, vilket citatet nedan framhåller: 

 

[…] och ibland med arbetsschema individuellt. Vissa elever behöver träna mycket mer och 

då kanske det är inlagt fler tillfällen för de eleverna.  Till exempel att en elev ska jobba 

med ett ämne varje dag medan andra kanske inte alls ska sitta där utan göra annat. Men 

alla elever får ju jobba med apparna och så kryssar de för när de är klara. Det kan även 

vara så att jag bestämmer att alla eller vissa ska göra en specifik app ibland (Lärare 6). 

 

Läraren beskriver att hon använder individuella arbetsscheman till eleverna. Alla elever 

har på sitt arbetsschema att de med jämna mellanrum ska arbeta med olika appar som är 

kopplade till det centrala område de arbetar med eller så är det baskunskaper de behöver 

öva regelbundet. Beroende på elevernas kunskapsnivå individualiserar läraren och lägger 

till specifika övningar inom ett talområde och centralt innehåll som eleven behöver 

utvecklas i. Övningarna varieras och arbetsschemat ser olika ut för varje individ. 

5.1.4 Kompletterande verktyg 

Flera av lärarna antyder att apparna används i matematikundervisningen som ett 

kompletterande verktyg. Apparna ses som ett verktyg som hjälper till att stärka elevernas 

förståelse för matematik. Apparna bör enligt respondenterna ha ett tydligt syfte och mål 

och ska kunna kopplas till målen i läroplanen. Eleverna får genom apparna en variation på 

övningar och representationsformer. Några lärare beskriver sitt arbete med appar som ett 

kompletterande verktyg enligt följande: 
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Du kan träna på det här och du kan träna på papper och då blir det som ett komplement. 

En del av undervisningen helt enkelt. (Lärare 6). 

 

Jag använder apparna för att visa till exempel ett YouTube-klipp eller så. Då kan eleverna 

ha hört mig femtioelva gånger och sen kan de få höra en manlig och kvinnlig som på något 

annat sätt förklarar, det är då samma moment fast på olika sätt. […] men det kan också 

vara ibland för att eleverna ska få in det på ett annat sätt (Lärare 1). 

 

Lärarna beskriver att de använder apparna för att ge eleverna en bredare förståelse för ett 

redan behandlat arbetsområde inom matematiken. Genom detta får fler individer en 

möjlighet att förstå, då alla elever lär sig på olika sätt. Genom att behandla ett arbetsområde 

i matematik på olika sätt och genom olika representationsformer upplever eleverna det som 

roligt och arbetet med liknande moment upplevs inte som tjatigt. Genom apparna kan 

eleverna både höra och se matematik genom symboler, bilder och film. Några lärare 

beskriver arbete med appar som en obligatorisk del av undervisningen. Andra lärare 

beskriver det mer som en extra uppgift, för de elever som är snabba, och beroende på hur 

snabba eleverna är på att räkna i matematikboken får de arbeta olika mycket med apparna. 

Av analysen framkommer även att några lärare använder apparna som ett kompletterande 

verktyg utanför undervisningen. Visa appar är gratis eller så har skolan köpt en licens där 

eleverna får ett eget konto. Detta medför att eleverna även kan lära sig och utveckla sina 

matematiska förmågor med hjälp av apparna utanför skolan. Det kan ske både frivilligt av 

eleverna, genom läxor eller genom rekommendationer från lärare. Nedan visas exempel på 

hur två av lärarna beskriver att de använder appar utanför undervisningen: 

 

Nu i trean får eleverna ta hem surfplattorna varje dag och sen tillbaka till skolan och då 

kan de få läxor via surfplattan. De kan till exempel ta hem och jobba med apparna i två 

veckor och sen tar de tillbaka och då kan jag se vad de har gjort och så. Man kan ju inte 

luras utan det syns på paddan (Lärare 3).  

 

Skolplus är en app som vi har arbetat med här i skolan och sen har eleverna kunnat träna 

med den hemma. Har en elev behövt träna mer på något område så har det varit en bra 

app för då har vi fått låna ut vårt lösenord till vårdnadshavare så att de kunnat träna mer 

hemma (Lärare 2).  

 

Elevspel är eleverna även inne på hemma och man märker det, att har man arbetat med 

det i skolan så gör eleverna även det hemma. Eleverna kan komma och säga att nu har jag 

testat hemma och tänker man på appen Nomp så kommer eleverna och säger att nu har 

jag fått den här medaljen hemma när jag spelade. Det blir en morot och de gör det hemma 

med (Lärare 3). 

 

Båda lärarna resonerar kring skolans påverkan och elevernas sätt att lära både i och utanför 

skolan. Lärarna berättar även i intervjuerna att de upplever en matematisk 

kunskapsutveckling hos eleverna genom att använda apparna både i och utanför skolan. 

Läraren, i första citatet, använder apparna som en läxa där alla elever tar med sig sina 
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surfplattor hem och får arbeta med specifika övningar som ett komplement till 

undervisningen. Citat två beskriver en lärare som använder apparna endast för enstaka 

elever, då dessa behöver arbeta mer med ett specifikt centralt matematiskt innehåll. Det 

sista citatet presenterar att apparna har en påverkan på eleverna, så att eleverna frivilligt 

vill utveckla sina matematiska kunskaper utanför skolan. Läraren ser apparna som ett 

värdefullt komplement till skolundervisningen och något som bör uppmuntras. 

5.2 Vilket syfte har lärare med sitt användande av appar? 

Studien visar att lärare har olika syften med att använda appar. I figuren nedan presenteras 

en översiktsbild över hur lärare ser på syftet med appar i matematikundervisningen. 

 

Figur 4 Översikt över de olika rubrikerna som behandlar lärares syfte med att använda 

appar i matematikundervisningen  

5.2.1 Mängdträning 

Syftet med apparna i matematikundervisningen anses av alla respondenter på något sätt 

vara mängdträning och befästandet av kunskaper. Några lärare väljer att använda apparna 

i matematikundervisningen för att befästa baskunskaper, och andra som mer 

färdighetsträning. En lärare uttrycker syftet enligt följande: 

 

Syftet med att använda surfplattorna är för träning, eleverna får de här baskunskaperna 

och de kan träna extra. Genom att använda surfplattorna blir det roligt och eleverna kan 

jobba ihop med en kompis. Eleverna får den här träningen som man måste traggla på ett 

roligt sätt. […] Baskunskaperna som eleverna övar mest på nu är delning av tal, 

räknesätten addition och subtraktion samt klockan. Men sen, självklart, jobbar vi med 

något i boken så förstärker vi det med apparna som färdighetsträning också (Lärare 6). 

 

En annan lärare resonerar på ett liknande sätt i syfte att använda appar för att eleverna ska 

lära sig baskunskaper: 

 

[…] Det är ju för att arbeta med de här basala kunskaperna som addition och subtraktion 

inom talområde 0–20. Det är det allra viktigaste samt att eleverna känner sig säkra och 

Vilket syfte har lärare med sitt användande av appar?

Mängdträning Individualisering 
Högre 

måluppfyllelse 
Tidsbesparing

Uppföljnig och 
bedömning 
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trygga på det. Sen kan det även vara lite enkel multiplikation som 1,2,4,5 och 10: ans tabell 

samt att vi har jobbat med mätning och klockan som basala kunskaper. […] Det görs ju 

för att eleverna behöver få upp både säkerhet och hastighet i framförallt addition och 

subtraktion men även för att få strategier att tänka (Lärare 5). 

 

Utifrån analysen av materialet framgår det att när lärarna pratar om basala kunskaper eller 

baskunskaper menar de grundläggande tabellträning som de anser att eleverna ska kunna 

och öva på regelbundet. De undervisningspass då eleverna ska lära sig baskunskaper är 

oftast inte kopplade till någon bok eller något specifikt arbetsområde, utan sådant som 

lärarna anser att eleverna bör kunna utifrån läroplanen. Lärare 6 beskrev ovan att hon även 

arbetade med appar i syfte att förstärka det de arbetat med i matematikboken. Denna typ 

av mängdträning beskriver de flesta respondenter som färdighetsträning, vilket följande 

citat visar: 

 

Oftast så är syftet färdighetsträning. […] Så när man har haft ett område med bråk, så för 

att befästa de kunskaperna ska de göra några övningen på surfplattorna till exempel på 

skolplus, några på elevspel och så vidare (Lärare 1). 

Vid intervjuerna framkommer att appar även används för att variera arbetsformerna. 

Eleverna får befästa sina kunskaper om ett specifikt matematiskt innehåll genom 

upprepning med olika metoder. Eleverna kan exempelvis använda surfplattor, 

matematikboken, papper och penna eller få lärarledda genomgångar kring samma 

matematiska innehåll. Några appar som lärarna beskriver att de använder i syftet att 

eleverna ska träna mängdträning är: Tiokompisar och Räkneapan. 

Det matematiska innehållet i appen Räkneapan behandlar ett lågt talområde inom addition 

och behövs, enligt respondenterna som använder den, anpassas till rätt ålder. De anser att 

appen passar för elever som går i förskoleklass och årskurs 1. Dock sker uppgifterna i 

Räkneapan på tid, vilket inte passar alla elever eftersom hastigheten kan vara för snabb 

och inte går att ställa in. En annan app som lärarna använder i syfte att träna mängdträning 

är Tiokompisar. I appen Tiokompisar utvecklar eleverna baskunskaperna att kunna dela 

upp tal. Det matematiska innehållet i appen var från början endast att kunna dela upp talet 

tio men nu har en uppdatering gjorts så att eleverna kan öva på att dela upp jämna tal upp 

till 75. Lärare 6 anser att syftet med mängdträning med appen Tiokompisar är för att det 

blir roligt och för att eleverna kan utvecklas på sin egen matematiska nivå. 

5.2.2 Individualisering 

Några av respondenterna ansåg att syftet med att använda appar i 

matematikundervisningen var för att kunna individanpassa på ett smidigare sätt. Genom 

att använda apparna kunde eleverna arbeta på olika svårighetsnivåer och de kunde hela 

tiden utmanas och utvecklas i sin egen takt. En lärare beskriver att det finns appar där 

eleverna loggar in och där eleverna kan utvecklas på sin svårighetsnivå. Kunskapsnivån på 

övningarna i appen ökas stegvis efter elevernas matematiska förmåga så att eleven hela 

tiden kan utvecklas framåt. Läraren belyser vikten av att alla elever är olika och att 

undervisningen behöver bemöta alla individers behov, vilket appen hjälper till med. 



 

20 

 

 

 

En respondents syfte med att använda appar i matematikundervisningen var för att kunna 

individanpassa för de eleverna med motoriska svårigheter, vilket uttalandet nedan belyser: 

 

En del barn tycker det är jättejobbigt att sitta och skriva och då är apparna en vinst för de 

elever som har svårt med motoriken. Visserligen måste man skriva och det gör vi ibland, 

men att man gör båda (Lärare 3). 

 

Det respondenten framhåller är att även de elever som har svårt med motoriken gynnas av 

att använda appar i matematikundervisningen. I arbetet med surfplattan kan eleverna trycka 

på de rätta siffrorna istället för att behöva koncentrera sig på själva skrivandet. Fokus 

hamnar då på matematikkunskaperna istället för att forma siffror. Detta medför att eleven 

upplever en glädje och tycker matematiken blir roligare. 

5.2.3 Högre måluppfyllelse 

Några respondenter angav att deras syfte med att använda surfplattor och appar i 

matematikundervisningen var för att skapa en högre måluppfyllelse hos eleverna. En lärare 

uttrycker sig enligt följande: 

 

Syftet är att skapa en högre måluppfyllelse kan man säga. Att eleverna ska nå en högre 

måluppfyllelse och det tror jag fungerar med apparna. Jag hade några elever som var på 

gränsen, i gråzonen inte rödmarkerade men inte godkända. Jag var lite orolig för dem, 

men tillsammans med surfplattan tycker eleverna det var roligare och de förstod att man 

måste jobbar med något och sen jobba ytterligare med det för att befästa kunskaperna 

ännu mer (Lärare 3). 

 

Läraren ovan beskriver användandet av appar i syfte att möjliggöra för eleverna att nå 

målen. Hon beskriver att hon planerar sin undervisning utifrån målen i läroplanen och 

målen i matematikboken. Beroende på vad eleven behöver utveckla för mål så plockar 

läraren fram appar, som eleverna kan öva vidare med för att nå en högre måluppfyllelse. 

Läraren väljer appar som eleverna tycker är roliga och som utvecklar de förmågor som 

behöver utvecklas. En annan lärare beskriver i intervjun att hon arbetar och planerar 

användandet med appar utifrån elevernas IUPer för att nå en högre måluppfyllelse hos 

varje individ. Apparna ska inte användas för användandets skull, utan i ett syfte som 

utvecklar elevernas matematikkunskaper mot målen. 

 

Alla intervjuade respondenter beskriver syftet med att använda appar i relation till ökad 

måluppfyllelse eller till att alla elever ska uppfylla de matematiska kunskapskraven för 

årskurs 3. En respondent kopplade även syftet med användandet av appar till kursplanen 

för matematik, där det står att eleverna ska få använda digital teknik i undervisningen. En 

annan lärare beskriver att om syftet med användandet av appar ska leda till högre 

måluppfyllelse måste apparna granskas, utvärderas och säkerhetsställas så att de är 

pedagogiska och gynnar elevens arbete mot en högre måluppfyllelse. 

 



 

21 

 

 

Jag vill kolla själv lite först och sitta med appen. Sen om det är något som passar barnen 

och så, då kanske man testar det tillsammans med barnen och sen ser man efter ett tag till 

exempel den här gav inte så mycket. […] Jag gör en utvärdering och reflekterar med mina 

kollegor (Lärare 3). 

 

Det är inte bara Lärare 3 som påpekar att apparna måste granskas före användning för att 

konstatera om appen kan gynna elevernas matematiska utveckling och måluppfyllelse, 

utan detta beskriver alla respondenter. Dessutom kommenterar flera att användandet av 

appar i matematikundervisningen måste utvärderas. Några av lärarna framhåller även att 

fritidsverksamheten borde granska sina appar. Alla appar som används i skolan och på 

fritids bör ske i syfte att utveckla elevernas förmågor och de anser även att det är 

pedagogerna som ansvarar för att se till så att alla appar gynnar elevernas matematiska 

utveckling. 

5.2.4 Tidsbesparing 

Majoriteten av lärarna upplevde att apparna både sparade tid för dem och för eleverna. En 

lärare beskriver sitt syfte med att använda vissa appar för tidsbesparing enligt följande: 

 

[…] Det hade gått lika bra med att använda papper och penna men du får inte samma 

respons på en gång. Med appen blir det som att du har en lärare som sitter hos dig en till 

en. För det rättas varje gång. […] eleverna får rättningen och återkoppling direkt (Lärare 

6). 

 

Lärarens utsagor beskriver appens funktion av att kunna rätta elevernas uppgifter samt att 

kunna ge alla elever direkt feedback. Att kunna ge direkt återkoppling är viktigt för att 

eleverna ska utveckla sina matematiska förmågor samt för att de ska behålla ett 

matematiskt intresse. Genom appen hinner läraren med att hjälpa alla elever och behöver 

inte lägga tid och energi på att rätta uppgifter som är skrivna med papper och penna. Det 

är inte enbart rättningen som beskrivs som tidsbesparande. En lärare beskriver även 

fördelen med att snabbt kunna sammanställa vad eleverna har gjort under lektionerna och 

att sedan planera in för nästa lektion som en vinnande tidsbesparing, vilket förklaras i 

nedan: 

 

Hade jag suttit med en bok eller 20–25 böcker hade det tagit mig minst en timma att rätta 

och stämma av så att jag kan förbereda nästa lektion (Lärare 4). 

 

Genom att appar rättar direkt och sammanställer elevernas resultat sparar appen tid då 

läraren annars måste rätta elevernas matematikböcker och sammanställa elevernas resultat 

förhand. En tredje lärare beskriver att det sker en tidsbesparing genom apparna, då hon inte 

behöver leta fram material för olika svårighetsgrader. Läraren behöver heller inte kopiera 

olika övningar, vilket både sparar tid och är ett mer miljövänligt alternativ. Lärare 5 

förtydligar i citatet nedan apparnas tidsbesparing: 
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Det tar tid att plocka fram och det går mycket snabbare med apparna än att jag ska gå och 

leta i pärmar och kopiera papper som passar olika elever (Lärare 5). 

 

Flera lärare beskriver att syftet med apparna även blir en tidsbesparing för eleverna. Genom 

apparna orkar eleverna hålla fokus längre och de blir inte lika lätt distraherade av annat. 

Lärarna upplever att eleverna hinner göra betydligt fler uppgifter på surfplattan än om de 

arbetar med papper och penna. En lärare beskriver det som att istället för att hinna räkna 

tio uppgifter med papper och penna så hinner eleverna att räkna fyrtio uppgifter på 

surfplattan under samma lektionstid. 

5.2.5 Uppföljning och bedömning 

Lärarna i studien beskriver att bedömning och uppföljning av elevernas arbete med appar 

sker på olika sätt. Ett par respondenter anser att de har kontroll på vad eleverna kan och 

vad de arbetar med i apparna. Andra upplever att de saknar kontroll på elevernas 

matematiska utveckling medan övriga lärare känner att eleverna inte behöver bli bedömda 

i sitt arbete med surfplattor. I citatet nedan beskrivs en lärares syfte med bedömning och 

uppföljning genom apparna: 

 

Genom ett klick så får jag full koll och det tar mig 5 min att titta igenom inför nästa lektion. 

Då ser jag om någon elev har missat och vad den har missat (Lärare 4). 

 

Enligt utsagor från Lärare 4, framkommer att syftet med appen är att den ger henne full 

kontroll på hur många uppgifter eleverna har utfört samt om de gjort rätt eller fel på 

uppgifterna. Läraren kunde likaså se elevernas prestationer under lektionens gång och om 

en elev misslyckades med uppgifterna kunde hon snabbt se det via sin dator/lärarapp och 

stötta upp hos de elever där det behövdes. En annan lärare beskriver att hon skulle vilja 

använda apparna i syftet för uppföljning och bedömning men hon upplever 

uppföljningssvårigheter, vilket citatet nedan framhåller: 

 

[…] Det är svårt att hinna följa upp och se hur det går och om de har fastnat på något. 

Endel elever vill bara sitta och göra sådant de kan hela tiden och endel vill göra de 

svåraste övningarna fast de inte behärskar dem. Då måste man som lärare vara med och 

guida lite och det är svårt att hinna med när det är helklass. […] Även om de bara är 

halvklass så är det svårt att hinna med alla (Lärare 2). 

 

Läraren ovan beskriver att hon upplever ett problem med att inte ha kontroll över vad 

eleverna gör och att hon inte hinna följa upp elevernas arbete med appar. Flera andra lärare 

beskriver också att det kan vara svårt att använda appar i syfte att utvärdera och bedöma. 

Det är framförallt svårt tidsmässigt att hinna följa upp eleverna via apparna, om det inte 

finns en lärarsida på appen där läraren får information om vad eleverna har gjort och hur 

det har gått för dem. Vissa lärare upplever dock inte problemet, då deras syfte inte är att 

använda apparna för utvärdering och bedömning. En lärare beskriver att det är svårt att ha 

kontroll över vad eleverna gör och hur det går för dem, men anser att som lärare får du lita 

på att eleverna gör det de ska och att de ber om hjälp om de inte förstår. En annan lärare 
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beskriver att syftet inte ska vara för uppföljning och bedömning när de är så unga, däremot 

kan apparna användas för uppföljning och bedömning på äldre elever. Elever i årskurs 1–

3 anser hon följs upp och bedöms på andra sätt och att apparna bör används som en rolig 

aktivitet för att träna matematiska kunskaper. 

5.2.6 Drivkraft 

Flertalet lärare beskriver att ett syfte med att använda appar i matematikundervisningen är 

för att de upplever en drivkraft hos eleverna. Eleverna blir motiverade till att lära och 

engagerar sig i sitt matematiklärande. En lärare resonerar enligt följande: 

 

Eleverna får via apparna den här träningen som man annars måste traggla på ett tråkigt 

sätt och som är svårt och upplevs som jobbigt hos många, till exempel 10-kompisar eller 

multiplikationstabellen. Men gör man det till exempel med appen Skolplus där du får måla 

en bil blir det kul, en lek och det blir roligt och då vet man enligt forskning att då lär de 

sig. Det fastnar lättare om eleverna tycker det är roligt och då blir det lättare. Det stämmer 

faktiskt (Lärare 6). 

 

Med detta menar Lärare 6, och även övervägande delen av de andra lärarna, att 

användningen av matematikappar gynnar elevernas lust att lära. Lärarna upplever en glädje 

hos eleverna när de använder apparna i undervisningen. En lärare beskriver att genom 

apparna ser eleverna lärandet som en lek samtidigt som det är pedagogiskt. Apparna skapar 

även en motivation och en drivkraft hos eleverna att vilja utvecklas vidare och till exempel 

uppgraderas i olika spelen. Apparna blir som en morot som engagerar eleverna i att utmana 

sig själva och att gå vidare till nästa svårighetsnivå. Även belöning i olika former, beroende 

på app, driver eleverna framåt i sin matematiska utveckling. Lärarna nämner i intervjuerna 

att medaljer och stjärnor används, vilket följande citat exemplifierar: 

 

Det är ju liksom en morot det här med medaljer. Eleverna kan komma och säga: Snälla 

kan jag få göra två gånger till för då får jag en guldmedalj (Lärare 3). 

 

När eleverna har en motivation till att lära, ökar även deras koncentrationsförmåga och de 

klarar av att vara koncentrerade en längre tid, Vilket förklaras enligt följande: 

 

Ska eleverna lära sig sexans tabell behöver de träna den många gånger och med hjälp av 

surfplattan blir det lite lättare för dem. Det tröttar på att sitta och skriva det för hand 

många gånger, men med ett spel orkar de träna lite längre (Lärare 2). 

 

Det respondenten ovan beskriver är att eleverna orkar koncentrera sig och arbeta en längre 

tid med matematik, då eleverna får använda appar. Då det hela tiden händer något i appen, 

så upplever lärarna att eleverna koncentrerar sig bättre och inte tröttnar lika lätt. 
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5.3 På vilka sätt väljs appar i matematikundervisningen? 

Studien visar att lärare väljer att använda olika appar i sin undervisning beroende på syfte 

och utformning. Det framgår även att lärarna har olika möjlighet att påverka valet av appar. 

5.3.1 Hur sker valet av appar?  

I resultatet framgår att lärarna på olika skolor och kommuner har olika föreskrifter att 

förhålla sig till i urvalet av vilka appar de får använda i matematikundervisningen. Av 

analysen går det att utskilja tre typer av hur lärare får välja appar. Några lärare har ett fritt 

val av vad de får välja, några lärare har en IKT-ansvarig på skolan som väljer åt dem och 

några lärare har en IT-avdelning på kommunen som gör ett urval av vilka appar lärarna får 

välja att ladda ner. När lärarna väljer appar till matematikundervisningen måste de anpassa 

sig efter att vissa appar går att ladda ner gratis medan andra kräver att skolan köper in en 

skollicens för att de ska tillåtas användas i undervisningen. 

 

Fritt val 

Några av respondenterna beskriver att de har ett fritt val av vilka appar som får användas i 

undervisningen samt att läraren har det största ansvaret för vilka appar som laddas ner. 

Oftast har de blivit tipsade av en kollega eller IKT-ansvarig på skolan om en app eller så 

har de hittat informationen och tips via Facebook, webbsidan Pappas appar eller andra 

internetsidor. Lärarna beskriver att de tycker det fria valet är bra då de får välja sina egna 

appar, men mindre bra att de själva måste ladda ner apparna till surfplattorna. Lärarna 

beskriver att det är komplicerat att ladda hem appar då de kan kosta pengar samt att de 

saknar kunskaper kring hur de ska göra. Det upplevs även som tidskrävande och lärarna 

anser att det inte ligger inom undervisande lärares arbetstid och arbetsuppgift att se till så 

att matematikapparna kommer till alla elevers surfplattor. 

 

IKT-ansvarig  

En av lärarna angav att hon inte kunde påverka vilka appar som laddades ner till elevernas 

surfplattor. Valet av vilka appar som skulle laddas ner gjordes istället utav en IKT-ansvarig 

på skolan. Det är den IKT-ansvarigas uppgift att granska och välja appar som passar för 

undervisningen som bedrivs. I intervjun framkommer att läraren säkerligen hade kunnat 

önska vissa appar som skulle laddas ner, men att hon inte hade haft tiden och kraften. 

Läraren är istället ganska nöjd med de appar som finns och hon anser att utbudet räcker 

till, då tillgängliga appar behandlar de specifika matematikområden som hon vill att 

eleverna ska utveckla med hjälp av appar. 

 

IT-avdelning 

Några av respondenterna framhåller att deras val av appar regleras av IT-avdelningen på 

kommunen. Dessa lärare är begränsade och får endast ladda ner appar som finns på 

kommunens appstore. De appar som går att ladda ner har kommunens IT-avdelning 

granskat, valt ut samt köpt upp licenser för. Lärarna kan påverka valet av appar genom att 

ge förslag till IT-avdelningen. Även om utbudet är begränsat så anser alla lärare att det är 

de som bestämmer vilka appar som ska användas i undervisningen. Däremot hur apparna 
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laddas ner beskrivs olika hos lärarna. En lärare beskriver att hon med hjälp av eleverna 

laddar ner de appar hon vill använda i undervisningen. Hon upplever att det fungerar bra 

och att hon sparar tid på att ta hjälp av eleverna. En annan lärare beskriver att hon inte 

känner sig säker på att ladda ner appar, utan hon använder endast de appar som IKT-

ansvarig eller kommunen har valt att skicka ut till alla surfplattor. Hon anser att det utbudet 

räcker för hennes undervisning. 

5.3.2 Hur sker valet kopplat till undervisningen?  

Av studiens resultat framkom att lärarna väljer olika appar i matematikundervisningen 

beroende på syftet med apparna, vilket området apparna behandlar samt vilket urval de har 

att tillgå. Ett genomgående svar från alla lärare är att valet av appar alltid ska vara 

anpassade till elevernas matematiska utveckling. Dessutom bör lärarna alltid själva 

granska och testa apparna så att de är pedagogiska och att de är kopplade till de 

matematiska förmågor som eleverna ska utveckla. I intervjuerna med lärarna framkom att 

det var tre appar som flertalet lärare använder sig av; Skolplus, Elevspel och Nomp. Dessa 

tre appar hade valts att användas i matematikundervisningen då apparna har ett brett 

matematikspektrum och behandlade många olika matematikområden samt har övningar 

med olika svårighetsgrader. Ett fåtal lärare beskrev även att de valde att använda andra 

appar för att de behandlade mer specifika matematikområden, exempelvis appen 

klockemojis som endast behandlar analog och digital klocka. För mer beskrivning av vilka 

appar som används se bilaga 3. 

5.4 Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis visar resultatet att alla respondenter betonar att apparna ska användas 

i ett syfte och med tydliga mål för undervisningen och vara kopplad till läroplanen. 

Lärarnas betonar också att man ska koppla användandet av appar till det aktuella 

matematikläromedlet. 

 

Apparna används oftast av lärarna på flera olika sätt samt att lärarna ofta har ett eller flera 

syften med apparnas användning. Lärarna använder apparna som en introduktion, ett 

läromedel, ett kompletterande verktyg eller att de arbetar med apparna genom ett 

individuellt eller kollektivt arbetsschema. Syftet som lärarna beskriver med sitt 

användande av appar är för mängdträning och befästande av kunskaper, för 

individualisering, för att skapa högre måluppfyllelse eller för tidsbesparing hos både lärare 

och elever. Det framkommer även att syftet med användandet är för att hjälpa lärarna med 

bedömning och uppföljning eller för att lärarna upplever att eleverna får en drivkraft och 

vill lära sig matematik. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna väljer olika appar i 

matematikundervisningen beroende på hur innehållet passar in i undervisningen och 

genom vilka färdigheter de ska träna, samt vilket urval lärarna har att tillgå. Urvalet av 

appar visade sig ske på tre olika sätt; genom ett fritt val, genom en IKT-ansvarig eller via 

en IT-avdelning.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel finns två underrubriker. En metoddiskussion, där val av metod för studien 

diskuteras, samt resultatdiskussion där slutsatser dras utifrån resultatet av studien. I 

resultatdiskussionen relateras bakgrunden och den tidigare forskningen till intervjusvaren 

samt kopplas till lärarnas förmågor utifrån TPACK-modellen. Avslutningsvis blickar jag 

framåt och resonerar kring vad vidare forskning kan behandla. 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som valdes var intervjuer, då dessa kunde underlätta för lärarna att synliggöra 

och resonera kring sina val och hur och varför de använder appar i 

matematikundervisningen. Vid intervjuerna användes en intervjuguide med några öppna 

huvudfrågor samt med möjlighet för fördjupande följdfrågor. Ett problem med att 

genomföra intervjuer var att jag ibland inte följde upp respondenternas svar. Det kunde till 

exempel gälla ett förtydligande av en utsaga eller ett begrepp. Skulle dessa begrepp ha 

följts upp hade detta underlättat analysarbetet och gett en djupare beskrivning av 

problematiken. Ett annat problem med intervjuerna, något som är vanligt vid 

semistrukturerade intervjuer, var att frågorna inte alltid ställdes i samma ordning. Det 

gällde att ligga steget före med vad som skulle bli nästa fråga eller följdfråga, samtidigt 

som jag behövde hålla reda på vilka frågor som besvarats samt lyssna på respondentens 

svar. Jag anser att testintervjun som gjordes hjälpte mig att strukturera intervjuerna samt 

att den gjorde så jag kände mig säkrare och inte lika nervös när de riktiga intervjuerna 

genomfördes. 

I den här studien gjordes ett strategiskt urval av lärare som arbetar i årskurs 1–3 och som 

kontinuerligt inkluderar appar i matematikundervisningen. Att hitta dessa lärare inom ett 

rimligt reseavstånd och som dessutom hade möjlighet att delta under avsatt tidsperiod var 

en utmaning. Vid tidpunkten då jag sökte efter respondenter var det påsklov, vilket 

försvårade kontakten med lärarna. Vid första mejlkontakten utfrågades lärarna om de 

använde appar kontinuerligt i undervisningen. De lärare som svarade att appar inte 

användes regelbundet i matematikundervisningen, bokades ingen intervju med. Ett 

problem som kan ha påverkat resultatet var att lärarnas mejlsvar och att deras egen 

värdering avgjorde om de passade in under urvalskriterierna eller inte. En av 

respondenterna svarade mycket vagt på frågan men intervju bokades. Vid intervjun 

framkom att hon använde appar regelbundet men ungefär varannan vecka, vilket skiljer sig 

från de andra respondenterna som använde dem minst en gång i veckan. En styrka bland 

deltagarna är att de har 5–40 års erfarenhet av att arbeta i skolan och att de är i en blandad 

ålder mellan 30–65 år. Det skedde även lika många intervjuer med lärare som arbetade i 

årskurs 1, 2 och 3. En nackdel som går att diskutera är att alla respondenter är kvinnliga, 

men i denna studie lades inget fokus på detta. Resultatet av urvalet har, enligt min åsikt, 

inte påverkat studien negativt. 
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Analysarbetet anser jag fungerade bra. Jag ser en styrka i att ha genomfört och transkriberat 

alla intervjuer själv, och på så vis fått en djup kännedom om hela materialet. En svaghet 

med studien är att underlaget är för litet för att resultatet ska vara statistiskt säkerställt, då 

det endast är sex lärare som intervjuats. Som tidigare nämnts i metodkapitlet, upplevdes 

en tidsbrist efter att sex intervjuer genomförts, vilket gjorde att datainsamlingen avslutades. 

Med utgångspunkt i den genomförda intervjustudien anser jag ändå att sex stycken 

intervjuer kan bidra med en förståelse för hur och med vilka syften verksamma lärare i 

årskurs 1–3 använder appar i matematikundervisningen.  

6.2 Resultatdiskussion 

Tidigare forskning (Larkin, 2016) har pekat på att om matematikappar ska användas på ett 

meningsfullt sätt i undervisningen behöver lärarna introducera hur appen används. Även 

Palmér (2015) visar att introduktionen är viktig och betydelsefull för elevernas 

kunskapsutveckling. En av respondenterna i studien beskriver att hon först introducerar 

hur eleverna hittar appen samt hur eleverna loggar in. Därefter görs en introduktion till hur 

appen fungerar. Denna lärare upplever inga problem med användandet av appar och hennes 

arbete med appar stämmer överens med Larkins och Palmérs forskning inom området. 

En annan respondent beskriver att hon upplever ett problem med användandet då det tar 

lång tid för eleverna att komma igång. Själv kopplar hon problemet till att de inte använder 

apparna varje dag. Utifrån tidigare forskning, skulle respondentens problem bottna i att 

läraren inte har introducerat för eleverna hur de hittar och ska använda appen. Det kommer 

även fram i resultatet att några lärare inte alltid introducerar alla appar då de förutsätter att 

eleverna redan vet hur de ska göra. I detta fall får eleverna ingen förklaring av syftet med 

appen samt vilka matematiska förmågor eleverna ska öva. En risk som kan uppstå enligt 

Johansson (2008) är då att användandet och ett lustfyllt lärande hamnar i fokus och inte 

det matematiska innehållet. På så sätt minskar elevernas förståelse av syftet med aktiviteten 

och eleverna ser användandet mer som ett nöje. 

När det gäller att säkerställa att apparna som används i undervisningen är pedagogiska och 

att de gynnar elevernas matematiska utveckling mot en högre måluppfyllelse, framkommer 

i resultatet att samtliga lärare granskar och testar apparna innan de använder dem i 

undervisningen. Detta skulle enligt mig kunna betyda att några lärare testar apparna själva, 

även om en IKT-ansvarig eller en IT-avdelning redan har granskat och valt ut vilka appar 

som får användas. Detta ligger i linje med forskningen som rekommenderar att läraren 

själv granskar de appar som används i undervisningen (Larkin, 2016). Vidare framhåller 

Larkin att lärare också på ett tydligare sätt bör kommunicera syftet med apparna till 

eleverna, vilket framkommer att de flesta respondenterna gör. Jag relaterar lärares förmåga 

att granska och använda appar i ett syfte som gynnar eleverna till lärares TPACK förmågor. 

Lärarna har utvecklat en förmåga där de väljer att använda apparna på ett effektivt och 

meningsfullt sätt där ämnesinnehåll, pedagogik och teknik samspelar med varandra. Något 

som kan vara kritiskt med detta resultat och som kan ha påverkat att lärarna har ett sådant 

granskande förhållningsätt, skulle enligt mig kunna vara urvalet av respondenter. Jag valde 

att intervjua lärare som aktivt och medvetet arbetar med appar i matematikundervisningen. 
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Hade jag istället intervjuat lärare som kanske endast använder appar ibland, så kanske det 

hade visat på ett annat resultat. 

 

Ett tydligt mönster bland respondenternas utsagor är att appar används mer frekvent vid 

enskilt arbete och att en positiv effekt är att eleverna kan arbeta utan lärarnas direktiv, 

vilken tidigare forskning av Falloon (2014) belyser. Det enskilda arbetet sker enligt lärarna 

ofta i syfte att öva mängdträning, vilket även Majgaard et al. (2013) forskning framhåller. 

I Svedbos (2016) studie, där hon har granskade vad de flesta av apparna erbjuder, framkom 

att de flesta apparna i huvudsak erbjöd repetitiva uppgifter. Det är kanske därför inte så 

konstigt att de flesta lärarna beskriver mängdträning som huvudsyfte och arbetssätt i mina 

intervjuer. Dock är upprepad träning inte utan någon mening, Liljekvists (2014) studie har 

visat att upprepad träning kan ha positiv effekt på eleverna. Däremot står det i läroplanens 

övergripande mål (Skolverket, 2016a) att eleverna inte enbart ska undervisas genom 

repetition utan att de ska få lära sig olika strategier för huvudräkning och få använda 

varierade arbetssätt. 

Utifrån hur lärarna beskriver sitt arbete med mängdträning och upprepad träning i 

intervjuerna, skulle man kunna tolka det som att några av lärarna saknar någon eller några 

av kunskapskompetenserna enligt TPACK-modellen. Exempelvis så skulle den tekniska 

pedagogiska kunskapen vara bristfällig, om läraren endast använder apparna som 

mängdträning. Appar kan användas till så mycket mer än mängdträning, exempelvis till 

problemlösning. Beroende på hur lärarna beskriver att de integrerar, introducerar och 

varierar appar i undervisningen framkommer det att vissa lärare behärskar tekniken bättre 

än andra. Intressant är att det endast är en lärare som beskriver att hon använder lärardelar 

som finns till vissa appar, vilket gör att hon i realtid kan följa vad alla elever gör och kan 

gå in med stöd åt de elever som behöver förklaring. Jag tror att det är viktigt att lärarna 

lägger tid på att förstå tekniken och använda lärardelarna i apparna för att få ut maximalt 

av apparnas funktioner. 

I studien finns det ett avsnitt som behandlar appar som ett kompletterande verktyg. Av 

egna slutsatser utifrån intervjuresultatet kan apparna ses som ett kompletterande verktyg 

på två olika sätt. Några lärare ser apparna som ett verktyg som vävs in i undervisningen 

och kompletterar arbetsmomenten i matematikbokens kapitel och till konkret material. 

Apparna hjälper till att stärka elevernas förståelse genom att eleverna får ett matematiskt 

arbetsområde förklarat och tränat på genom flera olika representationsformer. Att använda 

digitala verktyg tillsammans med arbetsböcker och fysiskt material anser även 

Markkanens (2014) forskning är bra då undervisningen sker på varierade sätt, vilket 

undervisningen ska göra enligt läroplanens övergripande mål (Skolverket, 2016a). Andra 

lärare som beskriver användningen av appar som ett kompletterande verktyg, använder 

apparna mer som en belöning då eleverna är klara med övningarna i matematikboken. 

Beroende på hur snabbt eleverna arbetar i matematikboken får de olika mycket 

färdighetsträning med apparna. Det som går att diskutera här, är om apparna verkligen i 

sista beskrivningen används som ett kompletterande verktyg. Jag anser att användandet 

beskrivs mer som en extra övning där möjlighet till kompletterande övningar ges. Då 

endast de elever som blir klara i boken, får arbeta med apparna, så är det vagt att koppla 
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det till kompletterande verktyg. Det ses snarare som en belöning för de elever som är 

snabba och som ett tidsfördriv så att läraren får tid att hjälpa de elever som behöver eller 

efterfrågar hjälp. Utifrån TPACK-modellen kan det upplevas som att läraren saknar den 

tekniska pedagogiska kunskapen om att förstå hur elevernas lärande kan utvecklas med 

hjälp av att använda teknik och att kunna använda tekniken på olika sätt. Markkanen (2014) 

framhåller i sin forskning att lärare till en början tenderar att använda digitala verktyg för 

att de har tillgång till dem. Han lyfter fram att det tar tid innan lärare börjar fundera och 

använda surfplattornas möjligheter som ett pedagogiskt verktyg. Även Skolverket (2015) 

betonar en fara med IKT då det endast används för tekniken. Utifrån hur lärarna resonerar 

kring detta i intervjuerna skulle man kunna tolka det som att någon lärare använder 

apparna, för att de ska och för att eleverna har tillgång till var sin surfplatta. Dock skiner 

det igenom lite i intervjuerna att arbetet ibland sker för att det är smidigt och för att läraren 

inte ska behöva anstränga sig och ta fram extraövningar. Jag får även en känsla av att 

många respondenter upplever en bristande teknisk kunskap eller så är de osäkra på hur de 

ska använda tekniken i undervisningen. Tekniken krånglar ofta eller beter sig ibland 

oförutsägbart, vilket även flera forskare antyder. Tidigare forskning beskriver att lärares 

brist på kompetens är ett problem i skolan och att lärare idag behöver 

kompetensutveckling, för att kunna använda tekniken på ett för eleverna utvecklande sätt 

(Akın & Güzeller, 2014; Celebi & Sami, 2016; Grönlund, Andersson & Wiklund, 2014). 

6.4 Fortsatt forskning 

Efter genomförandet av den här studien känns det mycket intressant att fortsätta undersöka 

hur fler årskurs1-3 lärare använder appar i matematikundervisningen. Det hade varit 

mycket intressant att göra en större studie samt att även utgå från ett elevperspektiv och se 

hur de upplever och beskriver användandet med appar. Då tekniken ständigt utvecklas 

skulle det också vara intressant att undersöka utvecklingen av appar och se hur den har 

påverkat elevernas matematikkunskaper över en längre tid. Det hade även varit intressant 

att undersöka om apparna utvecklar de förmågor hos eleverna som apparna beskriver att 

de gör och om eleverna samt lärarna upplever att de utvecklar de angivna förmågorna. 

 

I studien framkom det att en lärare använde en app som ersättning för en tryckt 

matematikbok. Då detta blir allt vanligare i undervisningen, anser jag att det skulle vara 

intressant att undersöka vad den digitala matematikboken har för påverkan på eleverna och 

vad det finns för fördelar och nackdelar med att använda en digital matematikbok istället 

för en tryckt.  
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Bilagor 

Bilaga 1  Mejl till deltagarna 

 Hej 

Jag heter Ylva Gunnarsdotter och läser grundlärarprogrammet med inriktning 

förskoleklass och årskurs 1–3 vid Jönköping University. Denna termin skriver jag 

examensarbetet och jag har valt att skiva om att använda olika dataappar i 

matematikundervisningen.  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 undervisar matematik med 

hjälp av olika appar. Jag kommer att intervjua ca 5–15 lärare och sedan analysera och 

sammanställa resultatet i mitt examensarbete. Därför skulle jag behöva din hjälp och 

undrar om jag skulle kunna få intervjua dig? 

Jag beräknar att de semistrukturerade intervjuerna kommer ta ca.15–20 minuter och om 

möjligt att den görs på din arbetsplats. Om möjlighet finns, ser jag gärna att du har med 

dig en surfplatta/dator för att få en klarare bild av vilka appar som används. Intervjun 

kommer att spelas in, om det är okej för dig och det är främst för att få så verkliga svar att 

utgå ifrån som möjligt. Du kommer att vara konfidentiell i uppsatsen och du eller din skola 

kommer inte att kunna identifieras utifrån dina svar samt materialet kommer inte att spridas 

till någon utomstående. Du har även full rätt att själv bestämma över om du vill svara på 

alla frågor eller om du vill avbryta deltagande i studien. 

 

Jag är flexibel och kan komma ut och intervjua dig när det passar dig bäst. Jag ser gärna 

att intervjun görs någon gång i vecka 16 men vecka 17 skulle också fungera.  Har du några 

frågor eller funderingar går det bra att kontakta mig och annars ser jag gärna att du skickar 

ett mejl med några förslag på tider så hör jag av mig om vilken som passar bäst. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ylva Gunnarsdotter 

XXXXXXX@gmail.com 

070XXXXX 
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Bilaga 2  Intervjumall 

Frågor  

Berätta om vilka matematikappar som du använder samt hur du har valt dem?  

• Får du ladda ner vad du vill?  

• Har skolan några bestämda appar ni ska använda?  

• Av vem har du blivit tipsad om appen?  

• Varför har du valt just dessa? 

• Vilka svårigheter har du upplevt?  

Du har blivit tipsad om en ny app, hur gör du för att ta in den i undervisningen/ 

 Hur ser processen ut tills att du använder den kontinuerligt i undervisningen?  

• Hur introducerar du en ny app för eleverna?  

• Vilket läromedel? Digitalt?  

• Vem överför apparna till elevernas surfplattor?  

Lyssna efter! Läraren testar, Låter elever testa sig fram, förklarar du syftet, hur de 

ska göra 

Kan du visa och förklara hur du arbetar med en av dina appar i din undervisning?  Vilka 

förmågor utvecklar eleverna genom appen?  

• Visa hur du gör med en elev?  

• Kontinuerligt alla i helklass, när eleverna är klara, belöning, 

• Får eleverna sitta själva eller par? Hur ofta? 

Vad är ditt syfte med användandet av matematikapparna i undervisningen?  

• Färdighetsträning? 

Vilka pedagogiska vinster upplever du?  

• Har du stött på några hinder?  

Vad ser du för koppling med användandet av appar i relation till läroplanen?  
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Bilaga 3 Tabeller  

Tabell 1. Appar som lärare i årskurs 1–3 valt att använda i matematikundervisningen  

 

 

 

Tabell 2. Appar som behandlar ett bredare eller mer specifikt matematiskt område  

 

 
 

Tabell 3. Appar som är gratis eller kräver skollicens 

 

 

Appar som används av 
flertalet lärare 

• Skolplus

• Elevspel

• Nomp

• King of Math

• Quizlet

Appar som fåtalet lärare 
använder 

• Räkneapan 

• Youtube

• Matteprov.nu.

• Vektor

• Mattefix

• Qnoddarna

• Kunskapsstjärnan

• Klockemojis

• Tiokompisar

• Gruvan

• Mattebageriet

Appar som behandlar ett 
bredare matematiskt område 

• Skolplus

• Elevspel

• Qnoddarna

• Nomp

• King of Math

• Youtube

• Quizlet

• Kunskapsstjärnan

• Matteprov.nu.

Appar som behandlar ett 
specifikt matematiskt område

• Räkneapan

• Vektor

• Mattefix

• Kunskapsstjärnan

• Klockemojis

• Tiokompisar

• Gruvan

• Mattebageriet

Appar som är gratis att ladda ner 

• Kunskapsstjärnan

• Klockemojis

• Tiokompisar

• Gruvan

• Mattebageriet

• Räkneapan

• King of Math

• Youtube

• Quizlet

• Kunskapsstjärnan

• Matteprov.nu.

• Elevspel

Appar som kräver skollicens

• Vektor

• Mattefix

• Nomp

• Skolplus


