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SAMMANFATTNING 

Inom ämnet matematik inkluderas surfplattor allt 
oftare i undervisningen. Syftet med denna studie 
var att bidra med kunskap om hur grundlärare i 
årskurs ett till sex upplevt användning av surfplat-
tor i matematikundervisningen. I studien riktades 
intresse mot hur grundlärare använde surfplattor 
och vilka fördelar respektive nackdelar de såg med 
denna användning. Studien hade en kvalitativ fe-
nomenologisk forskningsansats och materialet 
samlades in genom intervjuer. Materialet analyse-
rades med fokus på att se mönster i lärarnas utsa-
gor. Resultatet visade att lärarna utnyttjar surfplat-
tor främst för färdighetsträning och för att doku-
mentera undervisningen. Lärarna är överlag posi-
tiva till användandet av surfplattor i matematikun-
dervisningen och fördelar som nämndes var att 
eleverna erhöll direkt respons, ökad motivation 
samt att individanpassning underlättades. Eleverna 
blev självgående och lärarna kunde ägna mer tid åt 
elever som behövde stöttning. Resultatet visade 
också att lärarna upplever nackdelar med surfplat-
tor i matematikundervisningen, framförallt då tek-
niken inte alltid fungerar. Andra nackdelar som 
nämndes var problem med lagring, att olika appar 
inte sparar material samt svårigheter med att kon-
trollera elevernas aktivitetsnivå. 

ABSTRACT 

Tablets are more frequently included in mathemat-
ics education today. The purpose of this study was 
to share knowledge on how primary school teachers 
in grades one through six have experienced the use 
of tablets in mathematics education. The aim of the 
study was to show how primary school teachers 
used the tablets and what advantages and disad-
vantages they have experienced with this usage. The 
study had a qualitative phenomenological approach 
and material was collected through interviews. The 
material was analyzed and we focused on finding 
patterns in the teachers’ descriptions. The results 
showed that teachers used tablets mainly for skills 
training in their education and for documentation. 
The teachers are generally positive to the use of 
tablets in mathematics education and among the 
advantages were: instant feedback to students, in-
creased student motivation and possibility to indi-
vidualize. Students became more independent with 
the use of tablets and the teachers could spend 
more time to students with special needs. The re-
sults also showed that teachers experience disad-
vantages with tablets, especially when the technolo-
gy does not work. Other problems with the use of 
tablets were trouble with storage, apps that do not 
save material and difficulties in monitoring stu-
dents' activity level. 

Sökord: Matematik, IKT, Surfplattor, Kvalitativ, 

Fenomenologi 
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1 Inledning 

Användning av IKT-verktyg i vardagen har under 2000-talet ökat markant, då utbildningsvä-

sen i flera länder har investerat stora summor inom detta område (De Witte & Rogge, 2014). 

Denna utveckling välkomnades av Europaparlamentet och europeiska unionens råd (2006), då 

de ansåg att en utveckling av elevers digitala kompetens samt introduktion av olika IKT-

verktyg i skolvärlden skulle bidra till större delaktighet i samhället. Sverige är ett land som 

anammat detta och i den senaste läroplanen betonas att digital teknik ska vara en del av verk-

samheten (Skolverket, 2011). Möjligtvis till följd av detta har det blivit allt vanligare att 

svenska skolor förfogar över surfplattor och datorer. Rapporter visar också, i kontrast till den 

ökade tillgången på IKT-verktyg, att de ofta inte används i undervisningen (Skolverket, 

2013). Detta är eventuellt en effekt av att den nya tekniken ändrar förutsättningarna för hur 

undervisningen ska genomföras. Att leda och organisera arbetet i klassrummet blir mer kom-

plext då ny teknik introduceras, och därför kan många lärare dra sig för att använda IKT i un-

dervisningen (Jönsson & Lingefjärd, 2012). 

 

Ett av dessa IKT-verktyg som nu används i svenska skolor är surfplattor. Detta är en form av 

handdator med pekskärm som eleverna lätt kan använda (Nationalencyklopedin, 2015). I Sve-

rige har det skett en markant ökning vad det gäller hushållens användning av detta verktyg. 

Idag har cirka 53 procent av alla hushåll och 58 % av Sveriges elever tillgång till en surfplatta 

(Alexanderson & Davidsson, 2014). Eleverna i undersökningen uppger att de ofta använder 

den till att spela spel, surfa, använda sociala medier och lyssna på musik (Alexanderson & 

Davidsson, 2014). Surfplattans användning har också ökat i svenska skolor då allt fler skolor 

väljer att använda den till att utveckla elevernas digitala kompetenser samt skriv- och lästrä-

ning (Alexanderson & Davidsson, 2014). 

 

Under våra senaste verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi observerat att användning 

av surfplattor inom matematikundervisningen skiljer sig stort mellan olika skolor. Inom sko-

lan finns skillnader i användning, då vissa klasser använder surfplattor mer frekvent än andra. 

Vår upplevelse är dessutom att ämnet matematik är det ämne där surfplattor ytterst sällan in-

kluderas.  Detta trots att varje klass har haft tillgång till dessa verktyg.  Vi har tidigare genom-

fört en litteraturstudie där forskning visade hur bland annat intresse och motivation hos ele-

verna höjdes då skolan inkluderade IKT-verktyg i matematikundervisningen (Cunska & Sa-
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vicka, 2012; Myndigheten för skolutveckling, 2007; Underwood, 2009). Detta skulle enligt 

författarna påverka elevernas lärande på ett positivt sätt. Självklart finns forskning som visar 

på motsatsen; att elever blir mer ofokuserade och att lärare känner oro för att förhållandet 

mellan lärare och elev försämras när ett IKT-verktyg inkluderas (De Witte & Rogge, 2014). 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) säger att 

svenska skolor ska sträva efter att varje elev efter genomgången grundskola kan använda mo-

dern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

Syftet med kursplanen i matematik är bland annat att eleverna i matematikundervisningen ska 

ges förutsättningar att använda och utveckla sina IKT-kunskaper för att kunna lösa matema-

tiska problem, analysera och tolka data samt att göra olika beräkningar. Även i de övergripan-

de målen står det att eleverna i verksamheten ska kunna använda nutida teknik som ett verk-

tyg för kunskapssökande, informationsöverföring, skapande och lärande (Skolverket, 2011). 

 

Mot bakgrund av att förekomsten av att IKT ökar i den svenska skolan, samtidigt som an-

vändningen är låg, anser vi att en studie inom detta område är intressant. Forskning kring 

IKT-verktyg är ofta förekommande men forskning som endast inriktar sig på surfplattor är 

inte lika vanlig. Mot bakgrund av detta har vi utifrån vår förra litteraturstudie om IKT avgrän-

sat oss till att genomföra en studie om användning av surfplattor i matematikundervisningen. 

Denna intervjustudie lägger fokus på lärarnas upplevelser av arbetet med surplattor och studi-

en har utförts på skolor där surfplattor ständigt finns att tillgå. Då vi ämnar undervisa i grund-

skolan finner vi det intressant att endast inkludera lärare som arbetar inom årskurs ett till sex. 

Frågor kring utbildning, fortbildning samt kvalitetsarbeten gällande surfplattor exkluderas av 

flera skäl från studien. Detta beror på att vi har ett större intresse av att veta hur lärarna inklu-

derar surfplattor i matematikundervisningen. Dessutom finner vi stort värde i att undersöka 

vilka för- eller/och nackdelar lärarna ser med användning av surfplattor i matematikundervis-

ningen. 

 

Vi hoppas med detta arbete, baserat på upplevelser från lärare i skolverksamhet, kunna bidra 

med ny kunskap angående användning av surfplattor i matematiken och svara på huruvida 

lärare använder dessa som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lä-

rande i ämnet matematik.  
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2 Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras nationell och internationell forskning samt litteratur som berör 

användandet av IKT-verktyg i matematikundervisningen. Här presenteras även forskningsre-

sultat som beskriver användandet av surfplattor i matematikundervisningen som ett verktyg 

för elevers lärande. 

 

2.1 Fördelar med IKT i matematikundervisningen 

Modernare IKT-verktyg som interaktiva tavlor, datorer och surfplattor har idag möjlighet att 

presentera rörliga bilder och animationer. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) ska-

par inkludering av dessa verktyg ett större intresse hos eleverna, vilket kan utveckla deras be-

greppsmässiga uppfattning. IKT-verktyg i klassrummet bidrar till att eleverna är mer engage-

rade i sin utbildningsprocess. Med detta menas att elever blir mer självgående och själva be-

stämmer tillfälle för inlärning samt i vilket tempo inlärning sker (Cunska & Savicka, 2012; 

Underwood, 2009). IKT-verktyg gör det möjligt för eleverna att spela in olika matematiska 

förklaringar och strategier med bild och ljud. Detta bidrar till att lärare kan få en djupare för-

ståelse för hur eleverna resonerar när de löser matematikuppgifter.  Dessa inspelningar kan 

med fördel också användas för kamratbedömning och utvärdering (Doig et.al, 2009). 

 

Ett flertal forskare har genomfört metaanalyser där syftet var att undersöka vilka eventuella 

effekter IKT har på matematikundervisningen. Dessa studier visar att IKT-användning kan 

förbättra elevernas resultat, och matematik var ett av de ämnen där förbättringen syntes tydli-

gast (Li & Ma, 2010; Hennessy & Mama, 2013; Cheung & Slavin, 2013). En framgångsfaktor 

enligt dessa metaanalyser var att IKT-användningen var omfattande och fortlöpande. Dessut-

om visar en stor mängd forskningsresultat att IKT förbättrar elevernas motivation och därmed 

skapas bättre förutsättningar för att eleverna skall arbeta mer självständigt (Clark & Luckin, 

2013; Hennessy & Mama, 2013). 

 

Lärare som deltagit i meta-studierna menar också att de olika sätten att använda IKT-

verktygen på gynnar elever med speciella behov. IKT-undervisning inom området addition 

och subtraktion var fördelaktig för elever med inlärningssvårigheter. Anledningen till detta 

var att ett speciellt program som kombinerade skriftliga och muntliga instruktioner användes 
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(De Witte & Rogge, 2014; Li & Ma, 2010). Något som dessutom inverkar på hur positiva ef-

fekterna blir av IKT-användning är lärarens syn på undervisning. Li och Ma (2010) slår fast 

att i de studier där läraren bedriver en undervisning baserad på konstruktivism, och avstår från 

traditionell undervisning, gynnas elevernas lärande. Med en undervisning baserad på kon-

struktivism menas att eleverna lär sig genom att upptäcka och konstruera sin egen kunskap. 

En traditionell undervisning innebär enligt författarna att undervisningen genomförs i hel-

klass, där läraren är i centrum och förmedlar kunskap som eleverna tar till sig (Li & Ma, 

2010). En egen fundering som dyker upp här är om positiva effekter syns på grund av under-

visningssättet eller implementeringen av IKT-verktyg. Studierna visar inte på hur lärarna an-

vänder IKT-verktygen under traditionell respektive konstruktivistisk undervisning. Är det im-

plementeringen som gör eleverna mer motiverade eller är det hur de använder IKT-verktygen 

samt vad för mål som ska uppnås med implementeringen, som gynnar elevernas lärande? 

 

En viktig faktor som måste finnas är att undervisning med IKT måste vara välplanerad och 

med mål och syfte som måste uppfyllas. Forskning har visat att om så är fallet kommer elever 

som använt IKT, i jämförelse med de elever som inte använder IKT, att få högre resultat på 

prov (De Witte & Rogge, 2014). De kunskaper som krävs för att behärska matematik, så som 

beräkningar och kunna kommunicera på olika sätt i ämnet, förbättras enligt lärarna med hjälp 

av IKT-användning. Flera kvalitativa studier betonar dock att ett lyckosamt användande av 

IKT till stor del beror på lärarnas kompetens. Endast när lärarna inkluderar IKT i undervis-

ningen efter elevernas behov, visas positiva effekter på elevers lärande och resultat (De Witte 

& Rogge, 2014). 

 

2.2 Nackdelar med IKT i matematikundervisningen 

Det finns få studier som visar på koppling mellan IKT-användning och bättre elevresultat. 

Detta förmodas dock bero på en undervisning där IKT-verktygen används sporadiskt och lä-

rarna är osäkra på hur verktyget bäst ska utnyttjas. Dessutom finns en oro bland lärare att an-

vändningen av IKT-verktyg kan få eleverna att göra annat än att fokusera på sina skoluppgif-

ter, och därför påverkas deras lärande negativt (Hennessy & Mama, 2013). 

 

Annan kritik mot IKT-användning är att den har misslyckats med att förändra undervisningen, 

något som vissa lärare anser sig vara besvikna över. Användningen av IKT-verktyg anses en-
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ligt vissa studier bidra till en försämrad utbildning, då den pedagogik som då används inte an-

ses ha någon koppling till skolans sociala miljö. I studier av Hennessy & Mama (2013) kon-

stateras detta, då vissa lärare använder IKT för att de ska framstå som nytänkande inför ele-

verna. Några tydliga mål om vad som skulle uppnås med hjälp av IKT-användning kunde 

dessa lärare dock inte uppvisa (Hennessy & Mama, 2013). En oro är dessutom att social kom-

petens och interaktion mellan lärare och elever förändras då IKT-verktyg används (De Witte 

& Rogge, 2014). 

 

Efter genomgång av tidigare forskning om IKT konstateras att åsikterna kring dessa verktyg 

skiljer sig. Då vi ämnar studera surfplattor i matematikundervisningen fokuseras nästa del av 

bakgrunden på detta verktyg. 

 

2.3 Fördelar med surfplattor i matematikundervisningen 

Enligt Majgaard, Misfelt och Rönne (2013) blir surfplattematte, matematikundervisning med 

hjälp av surfplattor, ett effektivt sätt att arbeta på då eleverna startar betydligt fortare med att 

göra sina uppgifter jämfört med om de använder vanliga datorer. En anledning till detta är att 

surfplattor startar mycket snabbare än datorer. Surfplattematte bidrar också till att eleverna 

upplever färre tekniska problem än vid användning av datorer och ställer färre frågor till lä-

rarna. Författarnas intryck av surfplattematte är att eleverna arbetar mer målinriktat och moti-

verat när de löser matematiska problem, både enskilt och i grupp (Majgaard et al., 2013). En 

annan fördel med surfplattematte är att det finns ett stort utbud av appar som kan hjälpa ele-

verna att automatisera och träna tabeller eller algoritmer. Detta sätt att arbeta med matematik 

ökar också möjligheterna att differentiera undervisningen, då eleverna kan räkna med bestäm-

da räknesätt, bestämda talområden eller på avancerad nivå (Majgaard et al., 2013). Att arbeta 

med surfplattor bidrar också till att eleverna blir mer engagerade och motiverade samtidigt 

som det tillåter grupper att samarbeta med en och samma surfplatta på olika platser (Clark & 

Luckin, 2013). Något vi ställer oss frågande till är hur surfplattor, till skillnad från matema-

tikboken, ökar möjligheten att differentiera undervisningen? Är det någon skillnad i arbetssätt 

och hur skiljer sig dessa olika appar sig från exempelvis olika kapitel i matematikboken? 

Hylén (2013) skriver att användningen av surfplattor i matematikundervisningen kan spela en 

viktig roll för elevernas lärande. Även Utbildningsförvaltningen i Stockholms län menar att 

användningen av surfplattor bör rekommenderas till alla skolor för att inspirera eleverna i de-
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ras lärande. En ökad användning av foton, inspelat ljud och videoinspelningar kan ge större 

stöd för lärarna vid bedömning av elevernas kunskaper. Hylén (2013) menar att detta sätt att 

dokumentera ger ökade möjligheter till att använda formativ bedömning samt berikar under-

laget för summativ bedömning. 

Heinrich (2012) har på en skola i England genomfört en av de hittills mest omfattande studi-

erna kring surfplattor i utbildningen.  Över 900 elever går på skolan och studien undersöker 

bland annat 71 lärares tyckande och tänkande kring användning av dessa verktyg under ett 

läsår. Elever och lärare upplever större motivation när surfplattor används vilket leder till att 

både elever och lärare känner att de arbetar effektivare med surfplattor. Surfplattorna är enkla 

att använda och tekniska problem uppkommer men alla på skolan känner att de kan lösas 

snabbt. Lärarna fick dessutom i en enkät tala om ifall de ansåg att surfplattor ökar elevernas 

prestationer i undervisningen och, i slutändan, deras lärande.  Nästan 3/5 av lärarna ansåg att 

de hade svårt att avgöra om surfplattorna påverkar elevernas lärande i högre grad än traditio-

nell undervisning. 4/5 av lärarna anser dock att positiva effekter kan uppstå om de används 

under en längre tidsperiod (Heinrich, 2012). 

 

2.4 Nackdelar med surfplattor i matematikundervisningen 

En nackdel som kan ses med surfplattematte är att lärare ofta måste utforska nya appar och 

program för att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Det kan vara en utmaning för 

lärarna att veta vilka appar och program som finns att tillgå, då det ständigt kommer ut nya på 

den digitala marknaden (Majgaard et al., 2013). En annan utmaning kan vara skolans resurser 

så som IT-support och kompetensutvecklare som inte alltid finns (Clark & Luckin, 2013). En 

annan nackdel som Henderson och Yeow (2012) presenterar är att eleverna med surfplattor 

kan göra annat än ägna sig åt skolarbetet. Lärare upplever att de inte alltid kan kontrollera 

elevernas aktiviteter på surfplattan. Hylén (2013) menar att det finns en risk att eleverna upp-

lever svårigheter med skrivandet just på en pekskärm till skillnad från vid användandet av en 

dator med tangentbord. Det finns surfplattor med externa tangentbord att tillgå men kritiken 

kvarstår då skärmen ofta anses för liten för att texten skall gå att läsa. Dessutom menar Hylén 

(2013) att surfplattor inte har ett avancerat ordbehandlingsprogram som kan hjälpa eleverna 

med skolarbetet. På de flesta surfplattor finns programmet Pages som liknar ordbehandlings-

programmet Word, men Pages anses vara svagare, då viktiga funktioner för skolarbetet inte 

finns med. En annan nämnvärd kritik är att surfplattor inte är så smidiga att hantera och lagra 
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filer på. De olika arbeten som görs på surfplattor lagras i apparna och det kan uppfattas som 

ett rörigt filhanteringssystem för eleverna. Elever som använder samma surfplattor i olika 

klasser har tillträde till varandras arbeten och därför kan det vara svårt att vara anonym för 

eleverna. Det finns också en risk att eleverna raderar varandras skolarbeten när surfplattan rör 

sig runt mellan olika klasser (Hylén, 2013). Surfplattan har enligt lärarna i många fall associe-

rats med lek och mycket medieanvändning, och därför finns en risk att eleverna inte använder 

surfplattan som ett seriöst verktyg för skolarbete. 

2.5 Dator eller surfplatta? 

I en fallstudie från Norge följde forskarna en lärare och 75 elever som använde IKT som stöd 

i undervisning kring algebra. Eleverna fick undervisning i samma ämnesinnehåll, men 37 ele-

ver fick använda ett program på dator, medan 38 elever arbetade med ett program på surfplat-

ta. Syftet var att se om de skilda IKT-verktyg som användes hade olika effekt på elevernas 

motivation och läranden (Dolonen & Kluge, 2014). Eleverna som använde surfplatta upplev-

des som mer fokuserade under lektionen. Lärare och elever delade denna uppfattning, då de 

upplevde arbetet med surfplatta som mer motiverande än arbetet på datorn (Dolonen & Kluge, 

2014). 

Analys av för- och eftertester avseende matematikkunskaper visar emellertid att elever som 

använde programmet på datorn presterade bättre resultat. En närmare analys av programmen 

visade att programmet på datorn innehöll ett bättre matematiskt språk och lade därför grund 

för en djupare förståelse för matematikens grunder. Anledningen till detta var att matematiska 

termer, algoritmer och mönster som eleverna tidigare använt inte fanns tydligt beskrivna i 

programmet på surfplattan (Dolonen & Kluge, 2014). Dessa var istället närvarande i form av 

symboler, vilket gjorde det svårt för lärarna att förklara tillämpningar när eleverna hamnade i 

svårigheter. Dessutom tog det tid innan eleverna lärde sig vad dessa nya symboler stod för. 

Forskarna drar slutsatsen att ett program kan vara intressant och engagerande, men det är vik-

tigt att eleverna får möjlighet att utveckla det matematiska språk som krävs för fördjupade 

studier i ämnet (Dolonen & Kluge, 2014) 
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3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka upplevelser grundlärare har av användandet av 

surfplattor i matematikundervisningen. I denna studie är urvalet begränsat till fem grundlära-

re. Syftet med arbetet vill vi uppfylla genom följande frågeställningar: 

 

 Hur använder lärarna i studien surfplattor i matematikundervisningen? 

 Vilka fördelar och/eller nackdelar upplever lärarna med användning av surfplattor i 

matematikundervisningen? 
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4 Fenomenologi 

I vår studie har vi använt en fenomenologisk forskningsansats. Fenomenologi är en kunskaps-

teoretisk inriktning och syftet med en fenomenologisk studie är att beskriva individers upple-

velser av ett begrepp eller fenomen (Creswell, 2013). Utifrån detta vill forskaren urskilja 

mönster eller en gemensam mening i individernas upplevelser och sedan beskriva essensen i 

fenomenet. För att ta del av individers upplevelser av ett fenomen sker oftast ljudupptagning-

ar, i vårt fall sker detta genom intervjuer.  

Inom fenomenologin rekommenderas en strukturerad arbetsgång som utmynnar i kategorier 

eller underteman och utifrån dessa presenteras resultatet (Creswell, 2013). Inledningsvis sker 

en avgränsning av ett fenomen i omvärlden. I vårt fall har vi ur företeelsen IKT avgränsat oss 

till användningsområdet surfplattor. Efter detta måste ett forskningsobjekt identifieras genom 

att olika aspekter av avgränsningen urskiljs. Forskningsobjektet har i vårt fall varit lärarnas 

upplevelser av användning av surfplattor i matematikundervisningen. Vidare sker datainsam-

ling, oftast genom intervjuer, kring detta forskningsobjekt och dessa spelas in samt transkribe-

ras. Avslutningsvis rekommenderas en analys av respondenternas utsagor, där olika uppfatt-

ningar av forskningsobjektet identifieras. I samband med detta utkristalliseras olika kategorier 

eller underteman, i vilka resultatet av analysen sammanförs och presenteras. I denna resultat-

presentation kan en beskrivning av essensen i det studerade fenomenet ges och detta fokuserar 

på gemensamma upplevelser hos respondenterna (Creswell, 2013). 
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5 Metod och material 

För att samla in data till studien har vi genomfört kvalitativt inriktade forskningsintervjuer. 

Denna metod gav oss möjlighet att ta del av de deltagande lärarnas upplevelser (Kvale, 1997). 

Den kvalitativa forskningsintervjun som metod passade enligt vår uppfattning för att få svar 

på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Vi använde oss av en intervjuguide som var semistrukturerad (Bryman, 2011). Under inter-

vjun ställde vi därför samma frågor till alla respondenter. Att intervjun var semistrukturerad 

innebar också att vi som intervjuade hade möjlighet att ställa följdfrågor. Detta ställde krav på 

att vi var väl förberedda. En väl utformad intervjuguide är ett måste för att en bra intervjusitu-

ation ska uppkomma (Bryman, 2011). Med stöd i Brymans resonemang menar vi att en semi-

strukturerad intervjuform gav oss goda förutsättningar för att svara mot studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

5.1 Urval 

Eftersom syftet med detta arbete var att undersöka vilka upplevelser grundlärare har av an-

vändandet av surfplattor i matematikundervisningen, genomfördes intervjuer med lärare som 

har möjlighet att arbeta med dessa verktyg i matematikundervisningen. Vi genomförde därför 

ett urval som definieras som målstyrt (Bryman, 2011). Urvalsram för studien var fem skolor i 

olika kommuner och anledningen till detta var att vi fick kännedom om att dessa skolor eller 

lärare på skolorna på olika sätt inkluderat surfplattor i matematikundervisningen. Tiden som 

dessa lärare tjänstgjort var inget vi tog hänsyn till vid vårt urval. Förfrågan om deltagande i 

studien skickades inledningsvis till sammanlagt fem lärare och två rektorer. Utifrån ytterligare 

korrespondens med rektorerna kontaktades ytterligare fyra lärare. Dessvärre avböjde tre lärare 

från att delta i studien på grund av tidsbrist och ytterligare en lärare avböjde. Detta betydde att 

vi inledningsvis genomförde fem intervjuer, med lärare från tre olika skolor. Efter dessa fem 

intervjuer lyssnade vi igenom materialet och fick en klarare bild över respondenternas upple-

velser. Vi ansåg att en teoretisk mättnad i det insamlade materialet infann sig, då vi såg möns-

ter i deras utsagor (Bryman, 2011). Med bakgrund av detta skedde inte fler intervjuer. De lä-

rare som ingick i studien undervisar både på låg- och mellanstadiet. Skolorna finns i två olika 

kommuner i Götaland men med hänsyn till konfidentialitetskravet (Bryman, 2011) presente-

ras inte lärarna ytterligare.  
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5.2 Pilotstudie 

Innan intervjuerna genomfördes ville vi undersöka om den intervjuguide som konstruerats var 

gångbar i intervjusituationer. Dessutom ville vi få ett tillfälle att samla erfarenhet vid intervju-

situationer (Brinkmann & Kvale, 2009). Mot bakgrund av detta genomfördes en pilotstudie. 

Pilotstudien genomfördes på en skola som ingick i den urvalsram vi valt. Respondenten som 

deltog i pilotstudien uppfyller de kriterier för urval som vi tidigare presenterat. Respondenten 

i pilotstudien var aldrig aktuell för deltagande i den egentliga undersökningen. 

Pilotstudien genomfördes på den skola där respondenten undervisade. Ett låst klassrum, där 

fönster med insyn från korridor och skolgård fanns, användes som intervjuplats. Vi inledde 

intervjun med att fråga om vi tilläts spela in denna. Vidare berättade vi om syftet med pilot-

studien, varför den genomfördes och hur den skulle komma att användas i forskningsproces-

sen, vilket även rekommenderas av Brinkmann och Kvale (2009). 

Under intervjun framkom att vissa frågor var likartat formulerade och därför togs några frågor 

bort. Ordningen på en del frågor ändrades, för att ge ett mer sammanhängande intervjusamtal. 

Dessutom fanns det rum för förbättring angående intervjuteknik, då vi ibland inte lät respon-

denten tala till punkt eller att vi vid frågorna drog ut på orden och därför verkade osäkra. Med 

vetskap om detta kunde vi utveckla vår intervjuteknik inför den huvudsakliga studien (Cres-

well, 2013).  Med alla dessa ändringar i intervjuguiden och genomförandet skapade vi förut-

sättningar för att göra den mer relevant för vårt syfte och våra frågeställningar (Brinkmann & 

Kvale, 2009). Den genomförda pilotstudien bidrog alltså till att reducera riskerna för missför-

stånd under genomförandet av intervjun och validiteten i resultatet kunde höjas (Bryman, 

2011).  

5.3 Forskningsetiska aspekter 

Inom forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska överväganden, som finns till för att de 

personer som deltar i studier kan känna sig trygga i sitt deltagande. Den studie vi genomförde 

måste därför svara mot de forskningsetiska aspekterna, som är; informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

 

Informationskravet (Bryman, 2011) innebär att de tänkta respondenterna innan genomföran-

det av studien ska informeras om studiens syfte och upplägg. Kravet uppfylldes genom att vi 

informerade de tänkta respondenterna om syftet med studien och ytterligare information om 
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genomförandet.  Vi informerade att det är helt frivilligt att delta och att de vid en intervjusitu-

ation kunde avbryta intervjun när de ville (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008). Informa-

tion kring intervjuernas uppskattade längd presenterades. Vi informerade respondenterna om 

att de fick välja plats för intervjun; den skulle vara en plats där risker för störningar i intervjun 

var små. Respondenterna fick också information om att ljudupptagningar med något tekniskt 

verktyg skulle komma att ske. Dessutom fick respondenterna information om hur materialet 

skulle användas. Dessutom fick de erbjudande om att ta del av det material som samlats under 

intervjun (Bryman, 2011; Kvale, 1997) 

För att uppfylla samtyckeskravet (Bryman, 2011) måste respondenterna själva ha rätt att be-

stämma om de vill delta i studien. Förfrågan om deltagande ställdes en eller två gånger, vilket 

innebar en minskad risk för att respondenterna möjligtvis känt sig pressade att delta i studien 

(Bryman, 2011; Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008). 

Konfidentialitetskravet (Bryman, 2011) syftar till att de som genomför en studie ska hantera 

den information de erhåller med största möjliga konfidentialitet. Detta innebär att responden-

terna i vår studie fick möjlighet att behålla sin personliga integritet (Brinkmann & Kvale, 

2009). Inledningsvis uppfyllde vi detta krav, då vi var noga med att inte berätta vilka de tänk-

ta respondenterna var samt vilken skola de arbetade på. Dessutom förvarades de ljudfiler som 

upptogs under intervjun på en extern hårddisk som ingen förutom vi hade tillgång till.  För 

större konfidentialitet användes fingerade namn då datamaterialet transkriberades (Bryman, 

2011; Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008). 

Kriterierna för nyttjandekravet (Bryman, 2011) uppfylldes då respondenterna informerades 

om att vi endast ämnade använda materialet i forskningsrelaterat syfte för vårt examensarbete. 

Dessutom talade vi om att studien i sin helhet kommer att publiceras på DiVA och Högskole-

biblioteket vid Högskolan i Jönköping. 
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5.4 Genomförande 

Den inledande kontakten med respondenterna skedde under vecka 14 och intervjuerna genom-

fördes mellan vecka 17 och 18. Inga intervjufrågor delgavs respondenterna inför intervjun, då 

vi inte ville att respondenterna skulle komma förberedda med svar. Detta förfarande rekom-

menderas av Bryman (2011), då svaren ska ge en rättvis bild av respondenternas olika upple-

velser. Alla intervjuer genomfördes under respektive lärares planeringstid och detta medförde 

att två lärare hade möten inplanerade efter intervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes om-

bads respondenterna att välja ett ostört rum som de ansåg lämpligt för en intervju (Bryman, 

2011). Detta resulterade i att två intervjuer genomfördes i klassrum och tre i grupprum. Dessa 

var inte helt avskilda och till följd av detta skedde ett fåtal störningar under intervjuerna. 

Sammantaget tog intervjuerna mellan 12-30 minuter. 

Intervjuerna genomfördes med bara en av oss närvarande, då vi ansåg att det skulle leda till en 

mer avslappnad intervjusituation. Vi valde att sätta oss rakt framför respondenten, detta för att 

behålla ögonkontakt med respondenten och på så sätt skapa en bekväm och professionell in-

tervjusituation. Dessutom försökte vi behålla ett avslappnat förhållningssätt under hela inter-

vjuerna för att inge förtroende hos respondenten. Vi ansåg att detta skulle bidra till att respon-

denterna kände att vi tog intervjusituationen på allvar, därför var vår förhoppning att respon-

denterna skulle uppleva att deras utsagor var viktiga. Målet vi hade inför intervjuerna var att 

skapa en god samtalssituation snarare än en utfrågningssituation.     

Inledningsvis frågade vi om respondenterna samtyckte till ljudinspelning av intervjun. Detta 

godkändes av samtliga lärare och därefter presenterades syftet med studien samt vad den ska 

användas till. Respondenterna informerades vidare om de etiska aspekter som ligger till grund 

för denna studie. Dessutom påmindes respondenterna om att de hade rätt att avbryta intervjun 

eller avböja att svara på vissa frågor. Ingen valde att verkställa det ovannämnda. Responden-

terna informerades dessutom om att de hade möjlighet att få en utskrift av intervjun i efter-

hand. Avslutningsvis berättade vi att denna studie skulle publiceras på Högskolebiblioteket i 

Jönköping och DiVA. 

5.5 Transkriberingsprocessen 

Innan transkriberingsprocessen inleddes kom vi överens om hur exempelvis pauser och tal-

språk skulle överföras till skrift, vilket underlättade inför analysen (Kvale, 1997). Transkribe-

ringarna utfördes direkt efter intervjutillfällena för att ha intervjuerna i färskt minne. För att 
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effektivisera denna annars utdragna process delades intervjuerna upp mellan oss. När vi sedan 

hade transkriberat intervjuerna lyssnade vi enskilt igenom dessa återigen, för att korrigera 

eventuella missuppfattningar eller felstavningar under transkriberingen. Nästa steg i transkri-

beringsprocessen var färgkodning och den genomförde vi var och en. Våra frågeställningar 

delades upp i tre huvudteman som låg till grund för kodning och analys. Dessa huvudteman 

namngav vi till: användning av surfplattor, fördelar med surfplattor och nackdelar med surf-

plattor. Dessa teman delades därefter in i färgerna gul, röd och grön för att markera vilka av 

respondenternas utsagor som stämde överens med våra forskningsfrågor. Ur dessa huvudte-

man framkom åtta underteman baserade på mönster i respondenternas utsagor. 

5.6 Analys 

Analysen av studien genomfördes utifrån horizonalization, en dataanalysmetod typiskt för 

fenomenologiska studier (Creswell, 2013). Horizonalization utmärker sig också genom att 

forskaren kategoriserar betydelsefulla yttranden från respondenterna som sedan presenteras i 

olika underteman. Genom att forskaren delar in citat och liknande meningar från individernas 

utsagor i dessa underteman kan essensen av det studerade fenomenet beskrivas på ett tydligare 

sätt (Creswell, 2013). 

 

5.7 Tillförlitlighet 

En studie som genomförts synas alltid när det gäller tillförlitlighet och Bryman (2011) nämner 

begreppen validitet och reliabilitet. Om studien kan återskapas och uppvisa exakt samma re-

sultat är reliabilitet hög. Validitet beskrivs som ett begrepp som tillämpas där man mäter det 

man avser att mäta. Utifrån dessa definitioner och förtydliganden av begreppen har det kon-

staterats att tidigare kvalitativ forskning haft svårigheter att möta kraven för dessa. Kriterier 

som är tillämpliga inom kvalitativa studier är extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern va-

liditet och intern validitet (Bryman, 2011). Dessa planerar vi att använda oss av vid vår egen 

kvalitetsbedömning av vår studie. 

Extern reliabilitet syftar till om studien kan replikeras av andra forskare i liknande situationer 

och sammanhang (Bryman, 2011). Då det är omöjligt att frysa det sociala sammanhang som 

uppstod vid våra intervjuer, kan vi konstatera att det är svårt att replikera vår studie. En repli-

kation av vår studie skulle dock vara möjlig i viss mån, då vi genom vårt målstyrda urval 

(Bryman, 2011) begränsat oss till en grupp respondenter inom skolan som har möjlighet att 
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arbeta med surfplattor i matematikundervisningen. Något som försvårar denna replikation av 

vår studie är det krav på konfidentialitet som studien grundar sig på (Kvale, 1997). Den studie 

vi genomfört kan inte kontrolleras eller replikeras, då konfidentialitetskravet döljer vilken 

skola samt vilken lärare som deltog i studien. 

I en studie som uppvisar en hög intern reliabilitet har forskare tillsammans beslutat om hur 

insamlade data ska tolkas (Bryman, 2011). Vår studies interna reliabilitet höjs något då vi till-

sammans har valt en gemensam kodnings- och analysmetod. Dessutom har vi under kod-

ningsprocessen kodat datamaterialet på skilda håll, för att sedan sammanföra resultatet av 

kodningen. När dessa resultat sammanfördes visades en samstämmighet kring datamaterialets 

placering i de underteman vi tidigare bestämt. Därför anser vi att interbedömarreliabiliteten 

(Bryman, 2011) i studien stärks.  

Enligt Bryman (2011) säkras intern validitet genom en långvarig närvaro i forskningsfältet 

och en kongruens mellan våra intervjuer och de följande teoretiska idéer som uppkommer och 

utvecklas i och med insamlingen av data. Då vi inte anser oss ha haft en långvarig närvaro i 

forskningsfältet, är den interna validiteten i vår studie låg. 

Vidare syftar det fjärde kvalitetsbegreppet extern validitet till i vilken grad resultaten kan ge-

neraliseras till andra situationer och sociala miljöer (Bryman, 2011).  Då vi använt oss av ett 

målstyrt urval och inriktat oss på lärare som har möjlighet att använda surfplattor i matema-

tikundervisningen finns det möjlighet att generalisera våra resultat till en likartad grupp lärare 

som använder surfplattor i matematikundervisningen.  
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6 Resultat 

Respondenterna i studien tilldelades fingerande namn för att stärka konfidentialiteten. Vi till-

delade respondenterna följande namn: Lasse, Anders, Johnny, Håkan och Erik. Vi tilldelade 

respondenterna manliga namn för att stärka konfidentialiteten ytterligare. Vårt resultat presen-

teras utifrån de tre huvudteman vi tidigare nämnt: användning av surfplattor, fördelar med 

surfplattor och nackdelar med surfplattor. 

6.1 Användning av surfplattor 

Baserat på respondenternas olika utsagor kunde vi under detta huvudtema finna två underte-

man: Användningsområden samt Bedömning och dokumentation. 

6.1.1 Användningsområden 

 

Respondenterna upplevde att ett användningsområde där surfplattan användes mer frekvent 

var vid färdighetsträning. ”Just nu har det varit färdighetsträning, att de ska bli duktiga på hu-

vudräkning, kombination, talfakta, talkompisar, bara snabbhetsträning” (Anders, s. 2). Samt-

liga respondenter delade denna syn på färdighetsträning och tillade att färdighetsträningen 

framförallt användes då multiplikationstabellen, algoritmer inom subtraktion och addition 

samt bråkträning i olika former skulle automatiseras. En övervägande del av respondenterna 

utnyttjade möjligheten att använda surfplattan som ett verktyg för läxor i matematikundervis-

ningen. Dessa berättade att surfplattor med fördel kunde föras med hem och läxuppgifter kun-

de lösas, ibland med hjälp av en vuxen. Enligt respondenterna gynnades eleverna av läxor där 

deras resonemang och lösningar av olika uppgifter spelades in på surfplattan. Appar via surf-

plattan, som egentligen är konstruerade som spel, gav respondenterna möjlighet att använda 

dessa spel till bland annat läxförhör. Respondenterna gavs i dessa spel möjlighet att själva 

välja vilket ämnesområde som skulle behandlas under läxförhöret.  

Av respondenternas utsagor synliggörs även inom vilka arbetsformer som surfplattor används. 

”Sen har jag ju med sexorna precis avslutat ett grupparbete med paddor [surfplattor] där de 

gjort filmer och då har det varit att de ska visa att de kan kommunicera och resonera kring 

olika matteproblem” (Erik, s. 2). Flera yttranden från respondenterna följer detta mönster och 

påvisar också att det på surfplattorna finns olika spel där eleverna tränar parvis. Det tydligaste 

mönstret som syns bland respondenternas utsagor är dock att surfplattor används mer frekvent 

för enskilt arbete i matematikundervisningen.     
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I matematik är det i princip bara enskilt arbete, det kan ju hända någon gång att de kör två 

och två på en app men de väljer inte, det kan jag säga utan jag upplever att de hellre vill 

sitta själva (Johnny, s. 2). 

6.1.2 Bedömning och dokumentation 

 

Majoriteten av respondenterna upplevde att kamerafunktionen på surfplattan användes till do-

kumentation av elevlösningar. Denna dokumentation utgjorde sedan enligt dessa respondenter 

en grund för bedömning. 

[S]å har jag använt den mycket till att fotografera elevernas lösningar, så att man får dem 

sparade i bilder så och har man hållit på med problemlösning till exempel istället för att 

samla in alla elevers papper som man sen inte vet vart man lägger, så har jag tagit kort så 

och det är ju också ett sätt att snabbt få upp det på tavlan utan att som ska behöva rita allt 

igen (Erik, s. 5). 

Övervägande del av respondenterna upplevde även att deras egen dokumentation underlätta-

des med hjälp av surfplattor. Speciella appar i form av skrivböcker och spel där elevernas re-

sultat visas i form av statistik, ger enligt respondenterna en bra överblick om elevernas ut-

vecklingsbehov. Ytterligare aspekter av undervisningen, så som matematiska resonemang 

samt delaktighet och aktivitetsnivå hos eleverna fångades med hjälp av kamerafunktionen. 

Flera respondenter upplevde glädje över detta, då det gav en bra grund för att kunna genomfö-

ra en formativ bedömning. 

[O]ch efter att en grupp hade visat sin film så var det en annan grupp som fick ge lite re-

spons till dem och redan där kunde grupperna märka att okej, det där har vi gjort jättebra 

men den här delen kanske vi kunde förändra och det blir en typ av bedömning, kamratbe-

dömning (Erik, s. 4). 

6.2 Fördelar 

Ur detta huvudtema har vi kunnat fastställa tre underteman som präglat flertalet av responden-

ternas yttranden. Dessa fyra underteman är: Elevers lärande, Arbetsform och Dokumentation. 

6.2.1 Elevers lärande 

 

Sammantaget upplevde respondenterna att användningen av surfplattor i matematikundervis-

ningen användes på liknande sätt, då eleverna använde surfplattan mer frekvent till färdighets-
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träning. Flertalet respondenter upplevde färdighetsträning med rätt programmerade appar som 

mycket positiv, då dessa appar ofta gav omedelbar respons på elevernas uppgifter. Respon-

denterna menade att vinsterna med omedelbar respons är att eleverna kunde bestämma sin 

egen progression. ”[S]ka man köra multiplikation och sitta och nöta en massa, en massa sju 

gånger nio till exempel så är det ju betydligt bättre att göra det med surfplatta än att dra ut en 

massa stenciler” (Johnny, s. 2). Majoriteten av respondenterna redogjorde också för att an-

vändning av surfplattor i matematikundervisningen gynnade elever med speciella behov. Ele-

ver med språksvårigheter kunde med hjälp av särskilda appar få hjälp med ordavkodning. Re-

spondenterna ansåg också att elever med koncentrationssvårigheter gynnades av surfplattor 

som ett verktyg i matematikundervisningen. ”[S]edan har vi ju elever med olika behov som 

har en egen padda, som vi kallar det och det behöver inte betyda att man har en svaghet utan 

att man har ja svårt att fokusera och då får man en padda istället” (Lasse, s. 4). Sammantaget 

upplevde respondenterna att användning av surfplattor i matematikundervisningen kunde bi-

dra till att undervisningen blev intresseväckande och skapade ett stort engagemang hos ele-

verna. Att använda sig av ett teknologiskt verktyg upplevdes mer spännande än att arbeta i 

matematikböcker av eleverna enligt respondenterna.  

 

Nej men det skapar ju också för vissa elever en större lust att faktiskt göra saker, för att de 

här filmerna till exempel skapade ju ett väldigt engagemang hos vissa elever, som inte har 

visat det alls innan och som gjorde jättebra redovisningar, på det sättet gillar ju vissa att få 

göra sådana här saker (Erik, s. 7).  

 

Enligt respondenternas utsagor framkom också att de utvecklade apparna för spel och läxför-

hör online gjorde det möjligt att få en omedelbar rättning, vilket var tidsbesparande för re-

spondenterna. Den utvecklade teknologin på surfplattor har också gjort det möjligt för elever-

na att spela in sin röst för redovisning av uppgifter. Genom att eleverna får spela in sin röst, 

menar respondenterna att eleverna kan fokusera på det matematiska innehållet i uppgifterna 

snarare än att fokusera eller behålla tålamodet, när eleven skriver med penna. Respondenterna 

menar också att teknologin gör det möjligt för eleverna att utvecklas efter sin egen matema-

tiska nivå. ”[V]ad ska man säga, program eller appar som finns där, som man kan lägga på det 

på rätt nivå, kan man väl göra, när boken inte alltid räcker till” (Håkan, s. 2). 
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6.2.2 Arbetsform 

 

Något som respondenterna ständigt lyfter fram som en positiv faktor är möjligheten till själv-

ständigt arbete på surfplattor. Vidare anser vissa respondenter att med surfplattor klarar ele-

verna under matematiklektionerna att arbeta utan lärares direktiv.   

[V]i har ju ibland gjort så att vi haft halva klasserna och suttit med surfplattor och tränat 

då med någonting, så har man kunnat få den andra halvan och då blir de ju självgående 

och så har man den andra halvan halvklassen, så man då kan ha någon typ av ja genom-

gång eller föreläsning eller någonting kring, sen kan man bryta efter halva tiden det ger 

också tid lite mer tid i samtal med det här med vissa elever, när andra blir självgående 

(Håkan, s. 3). 

Respondenterna ansåg att en styrka med självgående arbeten är att utan lärares deltagande kan 

eleverna ta hjälp av varandra och därför ökar elevernas samarbetsförmåga. Vidare tillade re-

spondenterna, att väl komponerade uppgifter ligger till grund för lyckat individuellt arbete.   

 

6.2.3 Dokumentation  

 

Ett tydligt mönster i respondenternas utsagor är att de anser att surfplattor är användbara verk-

tyg vid dokumentation i matematikundervisningen. Fördelar som återkommande nämns är att 

uppstartstiden är kort, kamerafunktionerna ger bra förutsättningar för dokumentation och det 

går fort att föra anteckningar. Möjligheten att filma och dokumentera elevernas resonemang 

underlättar enligt respondenterna inför bedömning, då detta kan sparas på surfplattan för att 

sedan användas som bedömningsunderlag. Respondenterna ser ytterligare fördelar med surf-

plattor, bland annat genom att det finns speciella appar som dokumenterar elevernas olika ar-

beten i matematiken. Här anser flera respondenter att dessa dokumentationsappar, som bland 

annat för statistik över elevernas resultat, ger bedömningsunderlag för att individanpassa 

framtida undervisning. Avslutningsvis anser respondenterna att möjligheterna att ta med surf-

plattor hem underlättar för dokumentation.  

[N]är man avslutat så kan jag klicka att jag vill ha det skickat till min mejl, så då får jag 

liksom själva den sparad hos mig själv och då behöver jag inte gå in i varje elevs padda 

och titta, så på det sättet är ju det smidigt (Erik, s. 4).  
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6.3 Nackdelar  

6.3.1 Dokumentation  

 

I kontrast till att flera respondenter anser att dokumentation underlättas med surfplattor, anser 

några respondenter att möjligheterna till dokumentation ibland försvåras med surfplattor. 

Rättning av uppgifter försvåras enligt respondenterna då elevernas genomförda uppgifter säl-

lan sparas på surfplattor. ”Hur många fel dom hade och så där, oftast är alla appar annars spel 

och där har jag ingen dokumentation, jag har ingen aning om hur det har gått.” (Anders, s. 5). 

Vidare anser respondenterna att tangentbordet på surfplattor, i kontrast till tangentbord på da-

torer, gör att dokumenteringsarbetet går långsamt och därför föredrar dessa respondenter dato-

rer vid dokumentation i skriven form. Ytterligare en nackdel som respondenterna upplever är 

att om minnet är fullt på surfplattan så kan elevernas arbeten inte sparas. Dessutom upplever 

flertalet respondenter oro över att elevernas arbeten, av olika anledningar, försvinner från 

surfplattorna och därför inte går att återfinna.  

[A]tt man inte kan spara för att det är fullt i minnet, eller att appen inte fanns eller ja eller 

att det inte sedan går att skicka över det de har gjort på sin elevpadda [surfplatta] går inte 

att skicka över till min padda […], när man har lite längre arbeten då, att eleverna startar 

en vecka och sedan ska de fortsätta på den paddan nästa vecka, så kan det ju faktiskt varit 

fem olika klasser som haft den och råkat radera eller och sådant blir ju väldigt tråkigt och 

då måste eleverna börja om från början (Erik, s. 5) 

6.3.2 Eleven och surfplattan 

 

Som tidigare nämnts användes surfplattor mer frekvent vid enskilt arbete i respondenternas 

matematikklassrum. Flera respondenter i denna studie upplevde dock svårigheter med detta 

arbetssätt. De menar att det är svårt att ha uppsikt över vad eleverna gör på surfplattan under 

matematiklektionerna. Flertalet respondenter upplevde att eleverna blir avskärmade från 

klassrummet och ägnar sig åt individuella aktiviteter utanför ämnet på surfplattorna, när de 

väl får använda dem.  

[D]et kan vara att jag har en elev då som har ett otroligt behov av paddan, alltså den drar 

så mycket så att han eller hon hinner knappt göra klart uppgiften förrän den måste ut på 

YouTube för att kolla Minecraft [äventyrsspel] eller vad det nu är (Anders, s. 6). 
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Utifrån respondenternas utsagor framkom även att elever som arbetar med surfplattor i mate-

matikundervisningen också tar sig frihet att gå ur avancerade uppgifter utan lärarnas tillåtelse 

och börja på nya enklare uppgifter. Detta ansåg några av respondenterna som en nackdel. Fle-

ra respondenter lade också till att arbete med motivation och uthållighet är något eleverna 

måste träna på för arbete med olika uppgifter på surfplattan.  

Sen finns väl nackdelen också att så fort man sätter en sådan här padda i en elevs hand, så 

att många kan göra annat än vad de ska på en padda och det är ju inte heller något man 

önskar och då får man ju jobba med motivationen: varför har vi den och hur kan man an-

vända den liksom? Men den nackdelen finns ju hela tiden och då är det vi som skola som 

sätter det i händerna på dem (Erik, s. 6).  

6.3.3 Teknik  

 

En annan nackdel med användning av surfplattor i matematikundervisningen som samtliga 

respondenter upplevt handlade om tekniska svårigheter. Respondenterna i studien upplevde 

bland annat att matematikundervisningen inte fungerar till fullo om inte nätverksuppkoppling, 

inloggnings- och utskriftsfunktioner fungerar.  

[F]ör det är ju lite så här krångel ibland just med att dela dokument och så men då hittar 

man ju andra lösningar. Sen har vi ju andra tekniska problem, det här med att skriva ut 

och då måste man mejla vidare för att skriva ut från en annan dator så det blir många steg 

(Lasse, s. 4).  

Vidare upplevde en del respondenter att det tar mycket tid att sätta sig in i nya appar och pro-

gram, då de vill försäkra sig om att dessa appar eller program är bra. Nya appar eller program 

utvecklas ständigt och respondenterna upplever att de har svårigheter att utvärdera alla dessa. 

Respondenterna menade också att arbete på surfplattor inte gav eleverna en god ergonomisk 

förutsättning. Vid längre arbeten i matematikundervisningen var datorerna ett bättre alterna-

tiv, då datorerna upplevs ha en större skärm. Då flera respondenter upplevde att skolans surf-

plattor brukas av flera klasser kunde också svårigheter med surfplattornas lagringsutrymme 

uppstå.  

Det är ju att det tekniska ska funka, det är det, saker som lagerutrymme på dem här gre-

jerna och att det funkar när man ska spela upp det och att eftersom vi här har gemensam-

ma surfplattor att sakerna blir sparade på ett sätt så att ingen annan klickar bort det, kom-

mer åt det sådär den typen av grejen som då är bekymret (Håkan, s. 3). 
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7 Diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilka upplevelser grundskolelärarna i studien hade 

av användandet av surfplattor i matematikundervisningen. För att svara mot studiens syfte 

valde vi att använda oss av en fenomenologisk forskningsansats, där insamling av data skedde 

genom intervjuer av kvalitativ art. I detta kapitel presenteras diskussioner kring metod och 

resultat samt slutsatser.  

7.1 Metoddiskussion  

7.1.1 Styrkor 

 

En styrka med vår studie anser vi vara vår intervjuguide (se Bilaga). Vi anser att frågorna va-

rit neutrala och inte ledande på något sätt. Frågor kring användning, men även fördelar samt 

nackdelar med användning av surfplattor har inkluderats. Då detta lett till att inga förutfattade 

meningar lyst igenom i intervjuguiden, har respondenterna förhoppningsvis känt att de kunnat 

berätta sin subjektiva uppfattning. Detta skulle annars kunna ha påverkat datainsamlingen och 

i slutändan också resultatet av studien. 

Ytterligare en styrka är att vi genomförde en pilotstudie innan våra intervjuer för att testa vår 

intervjuguide (Bryman, 2011). På så vis kunde vi ändra frågor som vi konstruerat felaktiga 

formuleringar på och ta bort frågor som var likartade. Ett mindre antal frågor kom dock ige-

nom vår granskning och gav datamaterial som inte kunde användas och detta behandlas i näs-

ta kapitel. Genom de tidigare nämnda ändringarna bidrog vi till att förbättra intervjufrågorna, 

och bra följdfrågor ledde dessutom till fylliga svar hos respondenterna. Under analys av mate-

rialet urskiljdes flera mönster i respondenternas utsagor. Så kallade signalord (Kvale, 1997) 

förekom ofta under intervjuerna, och detta gav flera påståenden som samlades i varje under-

tema för vidare analys. Denna goda tillgång till data som grund för analys anser vi vara en 

följd av en väl utformad intervjuguide och därför en styrka med vår studie. 

Den utförda pilotstudien har även gett oss möjlighet att öva våra färdigheter i intervjusituatio-

ner. Olika delar av vår intervjuteknik, som kroppshållning och tonläge är något vi analyserat 

efter pilotstudien. Dessa delar skulle kunna påverka respondenterna under intervjuerna (Kva-

le, 1997) och därför var vi medvetna om dessa delar inför de återstående intervjuerna. Mot 

bakgrund av detta anser vi att pilotstudien gav oss en förutsättning för att förbättra framtida 

intervjusituationer och i förlängningen också fylligheten i respondenternas svar. 
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Som tidigare nämnts var vi samstämmiga vid val av kodnings- och analysmetod. Dessutom 

har vi kodat transkriberingarna åtskilda, för att sedan kontrollera om dessa kodade meningar 

var placerade i samma undertema. Dessa placeringar stämde överrens i nästan alla fall och 

därmed kunde vi stärka vår interbedömarreliabilitet samt den interna reliabiliteten i studien. 

Mot bakgrund av detta anser vi att vår kodning och analys är en av arbetets styrkor. 

 

Innan studien genomfördes valdes en fenomenologisk forskningsansats som angreppssätt för 

studien, och denna har vi behållit under studiens gång. Genom hela studien har fokus alltså 

legat på att respondenternas upplevelser av användning av surfplattor i matematikundervis-

ningen ska komma fram. Genom att utforma metoddelen på det sätt vi gjort, och genom att 

under tiden för studien göra förbättringar i exempelvis intervjuguiden, har vi skapat goda för-

utsättningar för att svara mot denna forskningsansats. Avslutningsvis kan vi också dra slutsat-

sen att vi med hjälp av vår fenomenologiska forskningsansats har besvarat samtliga fråge-

ställningar och därmed har studiens syfte uppnåtts. 

7.1.2 Svagheter  

 

Inför intervjuerna ville vi försäkra oss om att intervjusituationerna skulle ske i en så god miljö 

som möjligt. Vi undersökte i förväg tillgången till avskilda rum på respondenternas arbets-

platser och hade som förhoppning att dessa rum skulle vara skyddade från insyn och störande 

moment. Detta var tyvärr inte möjligt vid flera intervjuer och under dessa intervjuer skedde 

därför mindre eller större störningar, med personer som klev in i rummet eller med röster som 

hördes utanför rummet. Dessa oförutsedda händelser som uppkom under intervjusituationerna 

kan därför ha påverkat respondenternas utsagor på ett negativt sätt, genom att de på vissa frå-

gor möjligtvis har gett mindre fylliga svar än på andra frågor. Dessutom fanns två responden-

ter som skulle på möten och detta kan ha påverkat utsagorna. Att inte schemalägga intervjuer 

med en väl tilltagen tidsram anser vi därför vara en svaghet med vår studie.  

Under analysen identifierades en svaghet som rör hanteringen av våra transkriberingar. I en-

lighet med de forskningsetiska principer som finns erbjöds samtliga respondenter, både inför 

och efter genomförd intervju, en kopia av transkriberingen. Samtliga respondenter avstod 

dock från denna möjlighet. För att öka trovärdigheten i vår studie skulle någon eller alla re-

spondenter tagit del av intervjuerna i textform. Genom att göra detta ges respondenten chans 

att tillägga något i efterhand, som hade kunnat bidra till ytterligare data i studien. Dessutom 
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hade respondenten haft möjlighet att kontrollera eventuella felaktiga tillägg vi gjort vid tran-

skriberingen. 

Ytterligare svagheter med studien upptäcktes under analysen av det kodade materialet. Som 

tidigare nämnts genomförde vi en pilotstudie för att kunna sortera bort frågor som av olika 

anledningar inte skulle inkluderas i intervjuguiden. Under analysen upptäckte vi, i kontrast till 

styrkorna med intervjuguiden, att två frågor inte gav material som kunde användas i resultatet. 

Den ena frågan syftade till att undersöka hur respondenternas syn på surfplattor förändrats 

under deras arbetstid. Utformningen av frågan bidrog till svar som inte svarade mot de fråge-

ställningar vi formulerat, därför ansågs den inte vara relevant för studien. Den andra frågan 

svarade mot vår frågeställning kring användning av surfplattor, då den ämnade veta hur ofta 

respondenterna använder surfplattor i sin undervisning. Detta ansåg vi inledningsvis vara en 

relevant fråga men vid analysprocessen fastställds att frågan i sig gav ett kvantitativt inriktat 

svar. Då vi genomför en kvalitativ studie och inte ämnar presentera statistik över hur många 

dagar i veckan eller hur många timmar per lektion respondenterna använder surfplattor exklu-

derades även detta material från analysen. Denna problematik kring frågorna i intervjuguiden 

hade enkelt kunna motverkas med ytterligare pilotstudier, men tidsaspekten är den enkla an-

ledningen till att vi inte genomförde fler pilotstudier. 

I denna studie ligger intervjuer med fem respondenter till grund för det resultat som presente-

rats. Som tidigare nämnts skedde en teoretisk mättnad i datamaterialet efter dessa fem inter-

vjuer, och tillsammans med bristen på tid avslutades därför datainsamlingen. Frågan är om 

fem intervjuer kan ligga till grund för ett trovärdigt resultat och en generalisering av detta re-

sultat? Vi anser att en generalisering inte kan genomföras, då vårt statistiska urval är för litet. 

Enligt Bryman (2011) säkras dessutom intern validitet bland annat genom en långvarig närva-

ro i forskningsfältet. Då vi endast genomfört fem intervjuer anser vi oss inte ha haft en lång-

varig närvaro i forskningsfältet och den interna validiteten är därför låg i vår studie.   
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7.1.3 Urval 

 

Denna studie hade som syfte att undersöka vilka upplevelser grundlärare har av användandet 

av surfplattor i matematikundervisningen. En förutsättning för att syftet och frågeställningarna 

skulle besvaras var därför att grundskolelärarna som inkluderades hade tillgång till surfplattor 

i matematikundervisningen. Ett målstyrt urval var därför nödvändigt och urvalet har i allra 

högsta grad påverkat resultatet. I vilken utsträckning och på vilka sätt lärarna använde surf-

plattor hade vi ingen vetskap om. Att lärarna ofta använder surfplattor är möjligtvis en indika-

tion på att dessa lärare föredrar detta verktyg, men möjligheten finns att lärarna trots använd-

ning finner surfplattor som en onödig belastning. Sammantaget anser vi att vårt urval påverkat 

resultatet i studien, men att vi genom urvalet inte tagit parti för några åsikter och därför tror vi 

inte att resultatet påverkats alltför mycket. 

7.2 Resultatdiskussion 

Av resultatet framkom att det användningsområde där surfplattan användes mest frekvent var 

vid arbete med färdighetsträning. Respondenterna i studien upplevde att surfplattor och deras 

tillhörande appar var ett användbart verktyg då elevernas kunskaper inom de olika räknesätten 

skulle automatiseras. En positiv aspekt av denna typ av färdighetsträning var den omedelbara 

respons eleverna erhöll. Att eleverna omedelbart fick veta om svaren var korrekta eller felak-

tiga gjorde det möjligt för dem att välja uppgifter utifrån deras matematiska kunskapsnivå. 

Resultatet av studien kan relateras till de tankar Majgaard, Misfelt och Rönne (2013) presen-

terar kring surfplattor i matematikundervisningen. De menar att en fördel med surfplattor i 

matematikundervisningen är att det finns ett stort utbud av appar som kan hjälpa eleverna att 

automatisera olika matematiska kunskaper. Majgaard, Misfelt och Rönne (2013) fastställer 

också att arbete med surfplattor ökar möjligheterna att differentiera undervisningen. Något vi 

tidigare ställde oss frågande till är hur surfplattor, till skillnad från matematikboken, ökar möj-

ligheten att differentiera undervisningen? Är det någon skillnad i arbetssätt och hur skiljer sig 

dessa olika appar sig från exempelvis olika kapitel i matematikboken? Ur respondenternas 

utsagor har inte några svar på dessa frågor framkommit och vi drar slutsatsen att ingen skill-

nad i matematisk kunskap uppkommer, om eleverna får använda antingen surfplattor eller ma-

tematikböcker. Användning av surfplattor har dock enligt oss andra fördelar gentemot mate-

matikboken. Vi menar, med stöd i Majgaard, Misfelt och Rönnes resonemang, att surfplattor 

är ett verktyg som med fördel kan inkluderas vid färdighetsträning. Med möjligheten att 

snabbt identifiera elevernas kunskapsnivå och utvecklingsbehov sparas enligt oss värdefull tid 
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för läraren, då tid för rättning annars måste avsättas. Med surfplattor sparas därför alltid vär-

defull tid för läraren och denna tid anser vi kan användas för att utveckla matematikundervis-

ningen ytterligare. 

Resultatet visar att surfplattor med fördel kan användas vid både enskilt arbete och gruppare-

bete. Ett tydligt mönster bland respondenternas utsagor är att de används mer frekvent vid en-

skilt arbete, som exempelvis färdighetsträning. Vissa respondenter anser att en positiv effekt 

vid självständigt arbete är att eleverna kan arbeta utan lärarnas direktiv. Enligt respondenterna 

ökar detta också elevernas samarbetsförmåga, då de istället rådfrågar klasskamrater i första 

hand och i andra hand den ansvariga läraren. Tidigare forskning av Cunska och Savicka 

(2012) stödjer respondenternas upplevelser i detta ämne. Deras forskning visade att eleverna 

blir mer självgående med hjälp av IKT-verktyg, exempelvis surfplattor.   

I kontrast till föregående forskningsredovisningar upplevde vissa respondenter i vår studie 

svårigheter med att få eleverna att bli självgående. När eleverna arbetar enskilt med surfplat-

tor uppstår flera svårigheter, exempelvis att respondenterna känner att de inte kan ha uppsikt 

över elevernas arbeten eller att eleverna ofta blir avskärmade från omgivningen. Möjligheten 

finns att eleverna exempelvis surfar eller spelar spel på surfplattan under lektionstid. Lärarna i 

Henderson och Yeows (2012) samt Hennessy och Mamas (2013) studier delar dessa erfaren-

heter från undervisningen med surfplattor med våra respondenter. De menar att eleverna gör 

annat än att fokusera på sina skoluppgifter och därför påverkas deras lärande negativt. Dess-

utom menar De Witte och Rogge (2014) att lärare uttrycker oro för att IKT-verktyg, som 

surfplattor, bidrar till att den sociala interaktionen mellan elever och lärare försvinner.  

Bland respondenterna råder alltså delade meningar om vilka effekter enskilt arbete med surf-

plattor har på matematikundervisningen. En fördel enligt respondenterna är att de blir självgå-

ende men sedan nämner de att de upplever att de inte har kontroll över vad eleverna gör på 

surfplattan, att de blir avskärmade och att den sociala interaktionen därför blir lidande. Detta 

anser vi vara lite motsägelsefullt och nu när resultatet presenterats vore det intressant att ställa 

en fråga till respondenterna, och se om de upplever samma problematik när eleverna jobbar 

självständigt i matteboken. Menar respondenterna att social interaktion uteblir i högre grad 

när eleven arbetar med surfplattor, jämfört med när eleven arbetar självständigt i matteboken? 

Vi tror att en möjlighet till denna osäkerhet är att surfplattor är ett nytt verktyg, och att elever-

na faktiskt under lektion har tillgång till internet samt spel. Att eleverna har tillgång till detta 
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betyder dock inte att de använder det, och denna osäkerhet hos respondenterna är kanske utan 

fog. Att ge uttryck för tydlighet kring vad surfplattor ska användas till anser vi därför vara 

nödvändigt från början och riktlinjer bör konstrueras inledningsvis för att eleverna ska påmin-

nas om de faktiska användningsområdena för surfplattor. Mot bakgrund av detta resonemang 

anser vi att de nackdelar med surfplattor som respondenter upplever kan överföras till under-

visning utan surfplattor. Skillnaden med undervisning där surfplattor inkluderas är att elever-

na när de är ofokuserade gör andra saker med surfplattan, istället för att göra ingenting alls 

och vänta på hjälp från läraren.  

Tidigare forskning av Doig et al. (2009) visar att möjligheten att spela in olika matematiska 

förklaringar och strategier, med bild och ljud, bidrar till att lärare kan få en djupare förståelse 

för hur elever resonerar. Inspelningarna kan användas som ett underlag för kamratbedömning 

och utvärdering. Hylén (2013) utvecklar detta resonemang och menar att möjligheten till att 

dokumentera, och framför allt fotografera med surfplattor, ger lärare mer underlag för att 

genomföra både formativ och summativ bedömning. Majoriteten av respondenterna i vår stu-

die delade denna uppfattning om surfplattornas användbarhet vid dokumentation. Att fota 

elevlösningar och göra videoinspelningar för olika syften underlättade dokumentations- och 

bedömningsprocessen. Mot bakgrund av forskningen och respondenternas upplevelser drar vi 

slutsatsen att surfplattor ger stora fördelar vid dokumentation. Detta exempelvis för att surf-

plattorna startar snabbt och sparar all dokumentation på samma ställe. Dessutom anser vi att 

en fördel är att surfplattorna kan kopplas till exempelvis en overhead-apparat, vilket ger alla 

möjlighet att ta del av materialet samtidigt. Detta sparar också tid som annars hade slösats på 

kopiering av materialet till papper. Dessutom menar vi, med stöd av Doig et al. (2009) att det 

fotade eller filmade materialet ger stöd vid bedömning. En inspelning av exempelvis elever-

nas matematiska resonemang ger enligt oss en absolut sanning, som ett bedömningsformulär 

inte kan ge. Detta kan med fördel användas som bevis vid utvecklingssamtal eller betygssätt-

ning, ifall omdömen eller betyg ifrågasätts av elev eller vårdnadshavare.  

Av resultatet framgår tydligt ett missnöje med diverse tekniska svårigheter som uppstår vid 

användning av surfplattor. Problem med att skriva ut från surfplattan, att inloggning på vissa 

appar inte fungerar samt att nätverksuppkopplingen är dålig skapar onödigt tidsspill, tid som 

annars kunnat läggas på undervisning. Clark och Luckin (2013) delar denna syn på teknikens 

svårigheter och tillägger att en fungerande IT-support på skolan kan bidra till att avhjälpa des-

sa problem. Små skärmar på surfplattor, i jämförelse med datorskärmar, bidrar också till att 
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försvåra för undervisningen. Dessa uppfattningar kan relateras till Hylén (2013) som anser att 

svårigheter som dessa kan uppkomma när eleverna får skriva på surfplattor, då skärmen ofta 

anses för liten för att texten skall gå att läsa.  

Mot bakgrund av respondenternas utsagor och presenterad forskning konstateras att matema-

tikundervisning med surfplattor är beroende av att tekniken fungerar. Att eleverna exempelvis 

inte kan logga in på surfplattan stjälper förstås respondenternas planering. Detta tror vi är nå-

got som gör att vissa lärare blir osäkra vid implementering av surfplattor i matematiken. En 

jämförelse går dock att göras med att papper, som innehåller lektionsunderlag, försvinner. 

Ibland faller lärares planering och det har inget med just fenomenet surfplattor att göra, anser 

vi. Att både tidigare forskning och respondenter för fram åsikten att storleken på surfplattor-

nas skärmar bidrar till försvårad läsning är något vi inte ställer oss frågande till. En dator-

skärm är trots allt större och en större skärm på en surfplatta skulle enligt oss minimera risken 

för att respondenterna i framtiden ser detta som en nackdel. 

En nackdel som Majgaard, Misfelt och Rönne (2013) ser med surfplattor i matematikunder-

visningen är att lärare ofta måste utforska nya appar eller program för att säkerställa att det 

svarar mot elevernas behov. Författarna nämner att nya appar eller program ständigt kommer 

ut på marknaden och det blir en utmaning för lärarna att veta vilka som är bra. Mellan tidigare 

nämnd forskning och resultatet i vår studie uppstår också här en samstämmighet. Responden-

terna anser att det är av vikt att säkerställa kvalitén på dessa nya appar eller program innan de 

används. Att ödsla tid på att utvärdera appar eller program upplevdes därför som en nackdel 

med användning av surfplattor. En fråga som vi anser är värd att diskutera är därför om lärar-

na verkligen ska behöva offra planeringstid för att utvärdera appar och spel på surfplattor? 

Tidigare forskning eller respondenternas utsagor ger inga tydliga lösningar på detta. En möj-

lighet kan vara att en IT-tekniker finns på skolan, och denna tekniker ansvarar för utvärdering 

av appar. Detta är enligt oss inte en fördelaktig lösning, då endast läraren känner till vilket 

utvecklingsbehov som finns hos eleverna och därför kan anpassa appar efter detta. Dessutom 

ska apparna som inkluderas svara mot lärarens syfte med undervisningen och även fast det är 

ett tidskrävande arbete har läraren en viktig roll i planering av vilka appar som ska inkluderas 

i matematikundervisningen. 

Svårigheter gällande lagring av elevernas arbete på surfplattor ser respondenterna som ett 

problem i matematikundervisningen. En anledning till detta är att lagringsutrymmet på surf-
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plattor kan bli fullt. Hylén (2013) påpekar också att surfplattor är mindre smidiga att lagra fi-

ler på, då arbeten på dessa lagras direkt i apparna och inte i ett fast filhanteringssystem som är 

ett säkrare sätt att spara filer på. Att elever från olika klasser har tillgång till samma surfplattor 

kan enligt respondenterna göra att elevernas arbeten blir borttagna av misstag. Hylen (2013) 

stödjer denna uppfattning och tillägger att eleverna inte kan vara anonyma i sina arbeten då 

surfplattor delas av flera klasser. Med stöd i både forskning och respondenternas utsagor anser 

vi att surfplattor kan ge stora problem vid lagring av elevernas arbeten. Om eleverna delar 

surfplattor med varandra kan detta enligt oss innebära en otrygghet, som påverkar eleverna i 

deras skolarbete. Att säga att varje skola bör köpa in en surfplatta till varje elev vore en bra 

lösning i den bästa av världar, men är definitivt inte genomförbart med anledning av de höga 

kostnader detta medför. En lösning på problemet med lagring av arbeten tror vi istället kan 

vara att eleverna sänder sitt arbete via mejl till ansvarig lärare. 

Respondenterna ansåg också att användning av surfplattor i matematikundervisningen gynnar 

elever med speciella behov. För elever som har läs- och skrivsvårigheter kunde särskilt utfor-

made appar stödja dessa elever i deras inlärning. Även elever med koncentrationssvårigheter 

kunde med hjälp av surfplattan behålla tålamodet och därmed fokusera på det matematiska 

innehållet. De Witte och Rogge (2014) samt Li och Ma (2010) menar också att elever med 

inlärningssvårigheter, särskilt inom addition och subtraktion, kan gynnas av användning av 

appar som kombinerade skriftliga och muntliga instruktioner. Vi menar, med stöd i De Witte 

och Rogges samt Li och Mas resonemang, att elever med speciella behov med fördel kan till-

delas surfplattor i matematikundervisningen. Vi anser att detta tillåter elever med speciella 

behov att fokusera på uppgifternas innehåll snarare än att exempelvis fokusera på att avkoda 

ord eller att koncentrera sig. Kursplanen i matematik stödjer denna uppfattning, då syftet med 

matematikundervisningen bland annat är att utveckla elevernas kunskaper om matematik 

(Skolverket, 2011). Att matematikundervisning ska syfta till att träna på att koncentrera sig 

eller förbättra sin ordavkodning står inte nämnt i kursplanen för matematik. Med stöd i detta 

menar vi att om elever med speciella behov får använda surfplattor, och därmed fokusera på 

det matematiska innehållet i uppgifterna, svarar matematikundervisningen därmed mot de na-

tionella styrdokumenten. 

När resultatet sammanställts kan vi konstatera att samtliga respondenter upplevde att eleverna 

blev mer intresserade och engagerade när surfplattor inkluderades i matematikundervisningen. 

En anledning till detta är att eleverna tycker det är roligare och dessutom tidsbesparande att 
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skriva på surfplattor istället för i matematikböcker. Dessutom visade inkludering av surfplat-

tor i matematikundervisningen att elever, som tidigare inte visat engagemang inför olika upp-

gifter, nu uppvisar större delaktighet och motivation. Respondenternas utsagor kan också rela-

teras till tidigare forskning, som visar att både elever och lärare upplever att elevernas motiva-

tion, fokus och effektivitet ökar när surfplattor i matematikundervisningen appliceras (Clark 

& Luckin, 2013; Dolonen & Kluge, 2014; Heinrich, 2012; Hennessy & Mama, 2013). Myn-

digheten för skolutveckling (2007) tillägger att det främst är de rörliga bilderna och animatio-

nerna som skapar ett stort intresse hos eleverna. De egna erfarenheter vi har av ökat elevin-

tresse, när surfplattor inkluderas i matematiken, stämmer väl överrens med det som forsk-

ningen och respondenterna säger. Vi upplever att de flesta elever idag äger någon form av 

tekniskt verktyg och därför blir mer engagerade när surfplattor inkluderas i matematikunder-

visningen. En inkludering av surfplattor bidrar enligt oss därför till en mer elevnära undervis-

ning i matematiken. Att det dessutom finns förutsättningar för att ladda ner nya appar med 

nytt innehåll bidrar enligt oss till att hålla uppe elevernas intresse för matematikundervisning-

en. Sammantaget anser vi, med stöd av forskningen, att inkludering av surfplattor gynnar ma-

tematikundervisningen, då det ger mer intresserade, motiverade och fokuserade elever.  

I tidigare forskning som presenterats i bakgrunden har vi inte funnit några åsikter kring surf-

plattor som ett verktyg vid läxläsning. I vårt resultat framkom att en övervägande del av re-

spondenterna använde surfplattor till detta. Surfplattor gav möjlighet att utforma läxor där 

eleverna fick räkna och dessutom gavs möjlighet att spela in resonemang och förklaringar. Att 

använda surfplattor som ett verktyg vid läxläsning anser vi gynnar eleverna, och vi finner det 

intressant att vissa respondenter insett potentialen i detta. Vi har erfarenhet av att läxor inom 

matematik oftast består av räkneuppgifter i matematikböckerna. Om eleverna i dessa läxor 

exempelvis har fått i uppgift att förklara hur de tänkt när de löst uppgiften, är vår upplevelse 

att vissa elever har svårt att i skriven text förklara sina tankegångar. Om dessa elever istället 

har möjlighet att ta hem surfplattor för läxläsning, och spela in sina resonemang och förklar-

ingar, tror vi att eleverna kan uppvisa djupare matematiska kunskaper, då de får uttrycka sig 

muntligt. I kursplanen för matematik står det att eleverna ska ges möjlighet att uttrycka sig i 

både tal och skrift (Skolverket, 2011). Dessutom ska eleven utveckla förmågan att i redovis-

ningar och samtal föra matematiska resonemang genom att framföra matematiska argument 

på ett sätt som för resonemanget framåt (Skolverket, 2011). Som tillägg kan nämnas att läxor 

inte behöver användas i undervisningen men om det skulle inkluderas i matematikundervis-
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ningen anser vi att surfplattor är ett bra verktyg för att utveckla de tidigare nämnda förmågor-

na. Som tidigare nämnts anser vi att det krävs tydliga riktlinjer för hur surfplattor ska använ-

das när de förs med till hemmet. Följs dessa ser vi inga nackdelar med att föra hem surfplattor 

för läxläsning i matematiken.  

När vi analyserat bakgrunden, resultatet och diskussionen framkom otvetydigt att surfplattor 

motiverar elever, är tidssparande för lärare och att det används för färdighetsträning. Dock 

framkom inte några tydliga svar i respondenternas utsagor på varför, med utgångspunkt i lä-

roplanen, surfplattor inkluderas i matematikundervisningen. Respondenterna nämner inte i 

sina utsagor svar på hur användning av surfplattor relateras till det centrala innehållet i kurs-

planen för matematik. I utsagorna saknas dessutom svar på exempelvis vilka kunskapskrav i 

kursplanen för matematik som exempelvis de olika apparna eller inspelning av eleverna sva-

rar mot. Vi får reda på att surfplattor används och att det anses fördelaktigt men alltså inte hur 

användningen kopplas till läroplanen. Detta ger enligt oss en diskussion om surfplattor an-

vänds för att det är tidssparande för lärarna och motiverande för eleverna eller för att eleverna 

faktiskt utvecklar sina matematiska kunskaper utifrån vår läroplan. Om det är för att vi genom 

våra intervjufrågor inte fokuserat på detta eller för att lärare inte är medvetna om detta ska vi 

låta vara osagt. Vad eleverna lär sig och varför de ska lära sig med hjälp av surfplattor är ett 

ämne som vi anser framtida forskning måste ge svar på. 
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8 Slutsats och förslag till vidare forskning 

I denna studie har vi genomfört kvalitativt inriktade forskningsintervjuer med en fenomenolo-

gisk forskningsansats. Syftet med detta arbete var att undersöka vilka upplevelser grundskole-

lärarna i studien hade av användandet av surfplattor i matematikundervisningen. Av vår dis-

kussion kring metod kan vi konstatera att den studie vi genomfört är i en för liten skala för att 

resultatet ska kunna generaliseras. Vi har dock funnit att de fem respondenternas olika upple-

velser i stort motsvarar det som vi presenterat i tidigare forskning kring surfplattor och IKT-

verktyg. Resultatet i studien har också gett nya bidrag till diskussionen kring användning av 

surfplattor i matematikundervisningen. Avslutningsvis kan sägas att trots studiens ringa stor-

lek så anser vi att vårt resultat väl överrensstämmer med det i tidigare forskning, vilket bidrar 

till att göra studiens resultat mer tillförlitligt. Något vi genom vår studie tyvärr inte gett svar 

på är vad eleverna lär sig och varför de ska lära sig med hjälp av surfplattor och detta är ett 

ämne som vi anser framtida forskning måste ge svar på. 

Inledningsvis i studien avsåg vi att undersöka elevers upplevelser av surfplattor i matematik-

undervisningen. Då tidsramen för studien inte gav möjlighet till detta anser vi att en studie 

med samma syfte fast ur ett elevperspektiv vore intressant att genomföra.  
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Bilaga 

 

Intervjuguide 

Allmän information om studien  

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka upplevelser grundskollärare har av användandet 

av surfplattor i matematikundervisningen. 

Konfidentialitet - Nicklas & Nazife har tillgång till materialet som spelas in 

Anonymitet - rätt att avbryta intervjun, eller inte svara på frågor. 

Publicering - Examensarbete vid Högskolan i Jönköping. DiVA. Jönköpings Universitetsbib-

liotek.  

Utskrift - Du har möjlighet att få en utskrift av intervjun om du vill ta del av det som sades 

idag. 

Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Kan du berätta för mig om vilka arbetsuppgifter du har på skolan? 

Hur ofta bedriver du matematikundervisning? 

Hur länge har du haft möjlighet att arbeta med surfplattor i matematikundervisningen? 

Hur ser fördelningen av surfplattor ut i din/dina klass/klasser? 

Hur ofta använder du surfplattor i din matematikundervisning? 

Under vilka arbetsformer får eleverna använda surfplattorna i matematikundervisningen? 

– grupparbete? 

– enskilt arbete? 

Är det något ämnesområde inom matematiken där du använder surfplattor mer frekvent? 
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Speciella appar/program för vissa ämnesområden? 

Inkluderar du surfplattor vid bedömning? 

Hur/varför inte? 

Använder du surfplattor som ett stöd vid dokumentation av elevers kunskaper i matematik? 

Hur? 

Känner du dig bekväm med att inkludera surfplattor i matematikundervisningen? 

Har din syn på surfplattor förändrats under den tid du undervisat med dem? 

På vilket sätt?/ Varför har den inte förändrats? 

Vilka fördelar ser du med användning av surfplattor i matematikundervisningen? 

Vilka nackdelar ser du med användning av surfplattor i matematikundervisningen? 

Hur skulle du ställa dig till detta påstående ”Elevers lärande förbättras med hjälp av surfplat-

tor i matematikundervisningen”? 

Är det något du vill tillägga till intervjun som jag ännu inte frågat om? 

Tack så mycket för att du tog dig tid!  

 


