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Abstrakt 

Denna designstudie inriktar sig på integrering av ett digitalt verktyg i en specifik 

undervisningskontext. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och fokus ligger 

således på undervisningssituationen som helhet. Sociala interaktioner i form av möten 

mellan elever, lärare och artefakter genomsyrade undersökningen. Enligt den cykliska 

process som karaktäriserar design research bearbetades systematiskt integreringen av det 

digitala verktyget Matteappen, med målet att skapa en undervisningssituation som 

främjar elevers utveckling av taluppfattning. Totalt genomfördes tre cykler bestående av 

planering, genomförande och analys för att utforma designprinciper och ramar anpassade 

till den specifika kontexten. Resultatet visar att integreringen av Matteappen bidrog 

positivt till elevernas inställning till matematikundervisningen. Det visar även att 

självständighet främjas och att effektiv individanpassning möjliggörs. I den aktuella 

kontexten fungerade integreringen bäst i samband med en möblering där eleverna satt i 

par. Graden av social interaktion visade sig ha stor betydelse. En viktig slutsats som kan 

dras är att Matteappen inte kan stå på egna ben i undervisningen utan måste integreras på 

ett didaktiskt genomtänkt sätt för att bidra till elevernas utveckling och lärande.  

 

 

Nyckelord 
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Tack 

Ett stort tack riktas till läraren som välkomnat oss i sitt klassrum och bidragit med kunskap 

som varit ovärderlig för studiens genomförande. Vi vill även rikta ett tack till de elever 

som deltagit i studien med stort intresse och positiv inställning. Dessutom vill vi tacka 

vår handledare Andreas Ebbelind som med sitt engegamang och stöd varit värdefull i 

arbetsprocessen. Slutligen riktas ett varmt tack till de klasskamrater som vid 

opponeringstillfällen bidragit med goda idéer och synliggjort utvecklingsområden som 

hjälpt oss att förbättra denna studie.  
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1 Inledning 

För att barn och elever ska ges förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen är en 

strävan att uppväga kunskapsmässiga skillnader. Utbildningen ska ta hänsyn till barn och 

elevers olika behov där varje elev ska ges stöd och stimulans till att utvecklas så långt 

som möjligt (Skollagen 2010:800). Enligt skolinspektionens kvalitetsgranskning 

framkom att lärarnas undervisning inte är tillräckligt varierad och anpassad för att möta 

elevers olika behov och förutsättningar. För att ge såväl elever i behov av särskilt stöd 

som elever i behov av större utmaningar möjlighet att utvecklas måste lärare utarbeta och 

använda varierade arbetssätt (Skolinspektionen, 2009). I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet uttrycks matematik som en kreativ, reflekterande och 

problemlösande aktivitet som kan kopplas till den samhälleliga, sociala, tekniska och 

digitala utvecklingen. Matematikens betydelse för samhället och varje enskild elevs 

framtid beskrivs i läroplanen: “Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att 

fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att 

delta i samhällets beslutsprocesser” (Skolverket 2011:54). 

  

De grundläggande färdigheterna för barns lärande av matematik är: klassificering, antal, 

jämförelse och begrepp. En elev måste besitta dessa grundläggande färdigheter för att 

kunna anamma matematisk förståelse (Jordan, Glutting & Ramineni, 2010). I kursplanen 

för matematik är taluppfattning återkommande och behandlar sådant som rationella tal 

och deras egenskaper, positionssystemet samt det binära talsystemet (Skolverket, 2011). 

Samtliga områden är viktiga och utgör grunden för en elevs matematiska förståelse och 

utveckling. En god taluppfattning är en förutsättning för att en elev överhuvudtaget ska 

kunna räkna och utvecklas matematiskt (Jordan mfl., 2010). Tidigare forskning beskriver 

de konsekvenser som svårigheter med taluppfattning kan leda till. Det har visat sig att de 

elever som har svårigheter att förstå antal ofta har svårigheter i matematik överlag 

(Sasanguie, De Smedt, Defever, & Reynvoet, 2012). Det innebär att en elev behöver en 

god taluppfattning för att kunna skapa full förståelse och utvecklas matematiskt. 

  

Kermani (2017) beskriver hur olika representationsformer, såsom ord, bilder, symboler 

och objekt, i kombination med interaktion med andra människor bäddar för en god 

utveckling av taluppfattning. Hon konstaterar även att digitala verktyg kan bidra med 

sådana varierade representationsformer. Tillsammans med lärares professionalitet kan 

verktygen fungera som ett vinnande koncept i matematikundervisningen. Den tillgång 

som idag finns till digitala verktyg medför goda möjligheter till utveckling av 

matematikundervisningen. Verktygen bidrar med nya och spännande sätt för elever att 

utforska matematiska moment och kan tack vare funktioner såsom direkt feedback, 

individanpassning och koppling till elevernas vardag stärka engagemang och inställning 

till lärandet i matematik (Day, 2014, Hilton, 2016, Kyriakides, Meletiou-Mavrotheris & 

Prodromou 2015, Sayan, 2015). I linje med den utökade roll teknologi och digitala 

verktyg har fått i samhället har även läroplanen kommit att utvidgas. Numera inkluderas 

även användning av digitala verktyg i det centrala innehållet för kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2011). Det innebär att lärare är skyldiga att utveckla sina kunskaper om 

digitala verktyg och hur de kan användas i undervisningen. Användning av digitala 



 

2 

verktyg som en resurs i matematikundervisningen är inte begränsat till enstaka områden. 

Dock begränsas vårt fokus i denna studie till det matematiska innehållet taluppfattning 

för att möjliggöra en undersökning inom tidsramen för arbetet. 

 

Som två snart nyexaminerade lärare i grundskolans årskurs 4-6 är vi intresserade av att 

undersöka möjligheterna att ta vara på de tekniska tillgångar som finns. Genom att göra 

detta kan vi förbereda oss för den utmaning som det innebär att erbjuda 

matematikundervisning som ser till alla elevers individuella förutsättningar. 

Förhoppningen är att på ett så effektivt sätt som möjligt inkludera alla elever i 

undervisningen, såväl elever i behov av särskilt stöd som elever i behov av större 

utmaningar. Studien sätter således undervisningsprocessen i förgrunden och syftar till att 

systematiskt testa och utveckla en undervisningssituation där ett digitalt verktyg på ett så 

gynnsamt sätt som möjligt används för att stärka elevers taluppfattning oavsett 

kunskapsnivå. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur en undervisningssituation baserad på ett digitalt 

verktyg kan främja elevers utveckling av taluppfattning. 

 

1. Hur kan en undervisningssituation utformad kring ett digitalt verktyg gynna elevers 

utveckling av taluppfattning? 

 

2. Hur kan Matteappens olika funktioner bidra till att utveckla elevernas taluppfattning? 

 

3. Vilken betydelse har den sociala interaktionen med lärare och klasskamrater i 

undervisningssituationen? 
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3 Litteraturbakgrund 

I följande avsnitt presenteras litteraturbakgrunden för denna studie. Inledningsvis 

beskrivs relevanta delar ur tidigare forskning som berör de grundläggande matematiska 

färdigheterna samt området taluppfattning. Därefter synliggörs möjligheter och fallgropar 

med digitala verktyg i undervisningen. Avslutningsvis presenteras Matteappen som är det 

digitala verktyg som används i studien. 

 

3.1 Grundläggande matematiska färdigheter 

I tidigare forskning beskrivs grundläggande matematiska färdigheter som ett krav för 

elevernas fortsatta matematiska utveckling. Brist på grundläggande matematiska 

färdigheter kan i många fall förklara elevers behov av särskilt stöd i matematik. Denna 

grund är alltså av stor betydelse för att i längden kunna tillägna sig matematisk förståelse. 

En viktig grundpelare i matematik är taluppfattning och är av den anledningen en 

förutsättning för att överhuvudtaget kunna räkna och utveckla sina matematiska 

färdigheter (Vukovic & Siegel, 2010, Jiménez-Fernández, 2016, Acar, 2012). 

 

3.2 Taluppfattning 

Redan från det att vi är spädbarn har vi en medvetenhet om numerisk storleksordning och 

kan representera kvantiteter. Denna förståelse utvecklas över tid, vilket innebär att små 

barn kan jämföra och uppskatta tal tidigt. Barnet förvärvar ett symboliskt system för 

representation av antal genom att flera gånger koppla kvantitet med dess associerade tal, 

vilket ligger till grund för individens fortsatta matematiska utveckling (Sasanguie, 2012). 

Enligt Kermani (2017) och Jordan m.fl (2010) lägger de tidiga upplevelserna av 

taluppfattning grunden för elevernas lärande i skolan. I allmänhet behöver mer fokus 

läggas på att erbjuda barn matematiska upplevelser, både i och utanför skolan eftersom 

omfattningen av de tidiga erfarenheterna skiljer sig åt och är inte tillräckliga för att skapa 

goda förutsättningar i skolan (Kermani, 2017). 

  

Bristfällig taluppfattning innebär svårighet att uppskatta antal, avstånd, storlek och tid 

samt hantera flersiffriga tal. Eleverna i fråga har dessutom svårigheter att förstå siffrors 

platsvärde. Det, såväl som begreppsförståelse, är av stor betydelse för elevernas förmåga 

att behärska aritmetiska operationer (Jiménez-Fernández, 2016, Mundia, 2012, 

Sasanguie, 2012, Vukovic & Siegel, 2010). Sasanguie (2012) konstaterar ett samband 

mellan symboliska representationer och hög prestation, vilket visar betydelsen av en elevs 

förmåga att uppfatta siffrors värde för att kunna tillägna sig full förståelse och utvecklas 

matematiskt. Jordan m.fl (2010) beskriver symbolisk taluppfattning som avgörande för 

ett barns förståelse av siffror och aritmetiska operationer, då det visat sig att problem med 

jämförelse och uppskattning av tal leder till svårigheter i matematik. Elever som saknar 

den symboliska förståelsen kan vara i behov av verbal, även kallad auditiv bearbetning 

för att underlätta processen med siffror. Enligt Mundia (2012) underlättar auditiv 

bearbetning genom att muntlig kommunikation erbjuder möjligheter att använda flera 

färdigheter och göra kopplingar mellan siffror. Cheong, Walker & Rosenblatt (2017) 

beskriver hur auditiv bearbetning dessutom skapar möjlighet för eleven att träna på att 
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översätta matematiska begrepp auditivt, vilket i sin tur utvecklar en bättre matematisk 

förståelse och taluppfattning. Kermani (2017) förklarar detta genom att beskriva hur 

taluppfattning utvecklas som resultat av en rad olika sorters input i form av ord, bilder, 

symboler och objekt i samspel med föräldrar, syskon, kompisar och lärare. 

 

3.3 Digitala verktyg 

Det finns gott om positiva funktioner att utvinna av digitala verktyg, som bidrar till 

grundläggande matematiska kunskaper. Kyriakides m.fl. (2015) belyser bland annat att 

digitala verktyg möjliggör utforskning av matematikens olika delar och förståelse för 

matematiska begrepp, vilket är ovärderligt i matematikens olika moment. Baserat på det 

faktum att det finns vetenskapligt stöd för integrering av digitala verktyg i undervisningen 

har Kermani (2017) genomfört en studie med fokus på undervisningskontext i relation till 

digitalt baserad undervisning om taluppfattning. Studiens tyngsta slutsats kom att handla 

om lärarens roll och dess betydelse för undervisningens kvalité. Day (2013) konstaterar 

att trots de stora möjligheter som kommer med tillgängligheten av teknologi och digitala 

verktyg lever dessa sällan upp till sin fulla potential i praktiken. Hon menar att det 

rimligtvis kan bero på bristande didaktiska kunskaper gällande användning av digitala 

verktyg. Denna typ av verktyg, som är relativt nya i undervisningen, kräver helt nya 

tankesätt och strategier och kan enligt Day inte endast appliceras i en redan existerande 

undervisningskontext. I enighet med Day konstaterar Jiménez-Fernández (2016) att det 

saknas en brygga mellan teori och praktik och att riktlinjer och konkreta metoder och 

strategier behöver formuleras för att teorier på ett bra sätt ska kunna omsättas till praktik. 

Hur-frågan är av den anledningen central i sammanhanget och leder till att denna studie 

kommer ges en pragmatisk inriktning med fokus på lärarens undervisning.  

  

Kermani (2017) belyser att digitala programvaror består av förprogrammerade 

instruktioner, feedback och stöd och kan således inte anpassa sig till den enskilda 

individen i tillräcklig utsträckning för att ersätta lärarens roll. Kermani menar alltså i 

enighet med Day (2013) att kontexten, i vilken det digitala verktyget integreras, är 

avgörande för att det ska nå sin fulla potential och gynna elevers lärande. I kombination 

med en lärares didaktiska kompetens belyser Kermani (2017) många fördelar med 

digitala verktyg. “Moreover, the combination of visual displays, animated graphics, and 

speech, combined with the option to replay and to receive immediate feedback provide a 

good learning environment for children” (2017:26).  Dessa fördelar går i linje med många 

andra forskares slutsatser, som säger att digitala verktyg har möjligheten att tillhandahålla 

guidade tillvägagångssätt (Pellerin, 2013), olika representationsformer, auditiv 

bearbetning i form av muntliga instruktioner (Mundia, 2012, Cheong m.fl., 2017) och 

feedback som leder till uthållighet och motivation (Day, 2014, Kyriakides m.fl., 2015). 

 

3.3.1 Matteappen 

Den programvara som valdes ut för undersökningen var Matteappen. Appen är ett digitalt 

läromedel som täcker hela det centrala innehållet i matematik för årskurs 1-9. Eleverna 

räknar matematik för hand med hjälp av en touchscreen i en digital miljö. Appen uppfattar 

vad eleverna skriver, rättar automatiskt i realtid och skickar slutligen uträkningarna till 

läraren. Läraren skapar övningsuppgifter som kan individanpassas utifrån varje enskild 
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elevs kunskapsnivå. Dessutom kan läraren enkelt följa elevernas progression, då appen 

skapar statistik på elevernas resultat och lösningar. Detta ger läraren möjlighet att tydligt 

och snabbt upptäcka eventuella kunskapsluckor. Den automatiska rättningen sparar dels 

tid för läraren och ger eleverna direkt feedback som för dem vidare i processen. 

Matteappen erbjuder dessutom olika representationformer i uppgifterna så som symboler, 

bilder och figurer vilket kan anpassas till elevernas behov. Ainsworth (1999) beskriver 

hur varierade representationsformer kan användas med tre olika syften; som 

kompletterande information, för att begränsa risken för missförstånd eller för att 

konstruera djupare förståelse. Dessa tre syften kom samtliga att vara aktuella under 

studiens gång.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis grunderna i Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv, som utgör denna studies teoretiska utgångspunkt. Därefter görs fördjupningar 

i centrala begrepp inom perspektivet, som är av relevans för studiens syfte. Närmare 

bestämt görs fördjupningar om begreppen tanke och språk, kulturella artefakter, 

internalisering, situerade aktiviteter samt utvecklingszoner. Dessa begrepp har anammats 

och lägger grunden för tillvägagångssätt och analyser inom ramen för denna designstudie.  

 

4.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Vygotskijs sociokulturella teorier grundar sig i tanken att barn lär sig bäst i samspel med 

andra människor och att språket således är det enskilt viktigaste verktyget i 

lärandeprocessen. Därmed är det inte sagt att han såg språket som en isolerad aspekt 

(Vygotskij, 2001). Vygotskij såg istället lärande som ett resultat av en komplex 

kombination av en rad betydelsefulla faktorer i undervisningen. Strandberg (2017) 

förklarar hur sådan undervisning uppnås genom aktiviteter bestående av sociala, 

medierade, situerade och kreativa faktorer. Det som särskilde Vygotskij från andra 

teoretiker var att han såg barns utveckling i ett större sammanhang. Enligt hans teorier 

bör det finnas en röd tråd och ett samspel mellan skolans olika enheter för att möjliggöra 

en löpande progression genom hela skolgången. Hans syn på kunskap förändrade 

utvecklingsstadier från statiska till dynamiska tillstånd. Det som enligt mer traditionell 

kunskapssyn betraktas som fusk kom istället att betraktas som lärandets grund. Att inte 

inkludera aktiviteter i samspel med andra i lärandeekvationen är enligt det sociokulturella 

perspektivet helt felaktigt (Strandberg, 2017). När det kommer till språket som verktyg i 

detta samspel, menar Vygotskij (2001) att det går hand i hand med de inre processerna 

och att tanke och språk förenas i aktiviteten. 

 

4.1.1 Tanke och språk 

Enligt Vygotskij (2001) är medvetandet föränderligt och dynamiskt och speglar den 

omgivande kulturen både till form och innehåll. Vygotskij menar att det finns ett samband 

mellan utvecklingen av människans tanke och språk och att dessa två enheter inte helt 

kan skiljas åt. I takt med att människan utvecklas uppstår och förändras ett samband 

mellan tanken och ordet. För att möjliggöra denna utveckling av såväl tanken som språket, 

sker detta i ett socialt sammanhang. Vygotskij förklarar att i vår inre tanke framställs 

saker som en helhet medan i språket delas våra tankar upp i enskilda ord. Tanken, som 

sker inom oss, kan ses som en motsats till språket, som sker i ett samspel. Språket är alltså 

inte en färdig tanke, utan det är först när vi uttalar något som tanken får sin fulla betydelse. 

Vidare menar Vygotskij att lärandet befästs genom att vi människor formulerar våra 

tankar i interaktion med andra, vilket gör språket till det mest betydelsefulla verktyget. 

 

4.1.2 Kulturella artefakter 

Vygotskij utvecklade ett synsätt där kunskapsprocessen kunde ses som mediering 

(Vygotskij, 2001). Strandberg beskriver det som ett hjälpmedel vi människor använder 

oss av i våra aktiviteter. Vi möter inte världen direkt, utan relationen mellan oss och 

världen är medierad. Detta innebär att det finns medierande artefakter i form av verktyg 
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eller tecken, som hjälper oss när vi exempelvis löser problem, minns och tänker. 

Vygotskij beskriver hur psykologiska processer växer fram i människans interaktion med 

den givna kulturen med hjälp av artefakter. Detta kallar Vygotskij för interaktionen för 

kulturellt medierad aktivitet. Dessa kulturella artefakter förändras över tid och får sin 

mening först när de sätts i relation till människan. För att tolka och konstruera sin 

föreställningsvärld skapar och använder människan artefakter som konstituerar vårt psyke 

där tecken kan ses som ett medel för att forma, bygga upp och utveckla medvetandet. 

Likväl som vi människor nyttjar pennor, suddgummi och miniräknare när vi genomför 

olika aktiviteter nyttjar vi ord, siffror och bilder när vi tänker (2017). Kopplat till 

matematiken utgör konkret material exempel på kulturella verktyg och siffror utgör 

exempel på kulturella tecken. En mediering kan ses som när en elev exempelvis förstår 

ett matematiskt uttryck genom att ta stöd av konkret material, ett externt verktyg. När 

eleven slutligen förstår det matematiska uttrycket med hjälp av endast interna tecken i 

tanken har en så kallad internalisering skett. 

 

4.1.3 Internalisering 

Vygotskijs tankar om att lärandet sker i samspel med den omgivande kulturella kontexten, 

som beskrevs ovan, kan också kopplas till hans syn på utveckling. Enligt Vygotskij finns 

ingen uppdelning mellan inre och yttre processer. Allt är en helhet och får mening i 

samspelet med varandra. Detta innebär enligt Vygotskij att vi människor utvecklas i 

samspel med andra. De inre processer vi människor bär på har tillkommit genom yttre 

processer. Detta samspel mellan de inre och yttre processerna benämns som 

internalisering och skapar högre mentala processer. Internalisering innebär att införliva 

sociala erfarenheter från omgivningen i den egna personen (Strandberg, 2017). Inom 

matematiken innebär detta utifrån Strandbergs (2017) beskrivning av Vygotskijs syn på 

internalisering att elever kan göra kunskaper till sina egna genom att återskapa 

matematiken. Med hjälp av artefakter kan elever skapa inre processer i samspel med 

andra, yttre processer. 

 

4.1.4 Situerade aktiviteter 

Att lärandeaktiviteter är situerade innebär att varje aktivitet sker i en viss kontext och att 

denna kontext har betydelse för utvecklingsmöjligheterna. Vilka kulturella kontexter, 

situationer och platser en aktivitet appliceras i avgör alltså om det finns utrymme för 

utveckling inom den tänkta aktivitetens område. I en sådan diskussion spelar artefakterna 

en viktig roll (Strandberg, 2017). Strandberg (2017) exemplifierar bland annat hur 

läsfärdighet omöjligt kan utvecklas i en kontext där det saknas artefakter för 

läsutveckling, såsom texter av olika slag samt papper och pennor. Inom 

matematikundervisning skulle det kunna handla om tillgång till olika 

respresentationsformer och konkret material. Utöver artefakter formas kontexten av 

kunskaper, värderingar, känslor, förväntningar och livsmönster. Med enkla medel kan 

läraren se till att klassrummet förmedlar en viss känsla eller norm. Strandberg (2017) 

beskriver hur en så basal sak som klassrumsmöblering avslöjar något om den kontext som 

erbjuds eleverna i en undervisningssituation. I ett klassrum där bänkar, stolar och bord är 

placerade så att alla ser alla, signaleras att kommunikation uppmuntras. I ett klassrum där 
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eleverna däremot placeras utan möjlighet till ögonkontakt och samtal, signaleras att 

kommunikation inte uppmuntras eller kanske inte ens tolereras. Enligt en sociokulturell 

kunskapssyn möjliggör en sådan korrigering att språket, som den ovärderliga artefakt det 

är, ges sitt utrymme i undervisningen. 

 

4.1.5 Utvecklingszoner 

Vygotskij menade att lärande och utveckling inte kunde begränsas till individens mognad 

i linje med statiska stadier. Han påstod att det handlar om interaktioner, aktiviteter och 

utvecklingszoner. Istället för att, som många andra teoretiker på den tiden, fokusera på 

barnets kunskaper här och nu, fokuserade Vygotskij på sådana kunskaper som barnet 

ännu inte behärskat. Han menade att det alltid finns ett nästa steg (Strandberg, 2017). 

  

Den proximala utvecklingszonen är ett välkänt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet och kan definieras som ”Det närmast belägna utvecklingssteget en individ 

inte klarar själv, men klarar tillsammans med en kamrat (som kan lite mer)” (Strandberg, 

2017:202). Med det menas att genom interaktion med en mer kunnig kamrat eller lärare, 

kan ett barn utvecklas i större utsträckning än om barnet förväntas utvecklas på egen hand. 

När möjlighet ges till interaktion med en annan mer kunnig part blir barnet delaktigt i en 

så kallad asymmetrisk relation, som bidrar till barnets möjlighet att utvecklas inom den 

proximala utvecklingszonen. Till skillnad från Piaget, som forskade inom det 

konstruktivistiska perspektivet, trodde inte Vygotskij på att det existerade fasta 

utvecklingsstadier och att ett barn försattes i ett tillstånd beroende på ålder. Han menade 

istället att med hjälp av en syn på kunskap där det existerar utvecklingszoner, kan vi 

överskrida sådana stadier genom att våga ge oss in på okänd mark och testa sådant vi inte 

redan kan. Genom att interagera med såväl lärare, andra vuxna i sin omgivning och 

klasskamrater, samt ta hjälp av artefakter av olika slag tar den framgångsrika eleven vara 

på de möjligheter som finns i omgivningen (Strandberg, 2017). Sett till de sociokulturella 

tankarna om utveckling når eleven på så vis nya höjder i sin kunskapsutveckling. Ett 

socialt beteende främjar alltså elevers matematiska utveckling.  
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5 Metod 

I följande avsnitt presenteras den vetenskapliga metoden för studien. Inledningsvis görs 

en sammanfattande redogörelse av design research som forskningsfält. Därefter redogörs 

för designpriciper och ramar, både generellt och med anknytning till studiens innehåll. 

Därefter beskrivs den cykliska process som representerar studiens tillvägsgångssätt. 

Avslutningsvis presenteras metoden för datainsamling, följt av urval och etiska 

överväganden. 

 

5.1 Design research 

Designforskning skiljer sig från andra vetenskapliga metoder på så vis att målet är att 

skapa en brygga mellan teori och praktik. Istället för att teoretiskt analysera 

lärandemöjligheter fokuserar designforskning på att praktisera undervisning och skapa 

teorier och konkreta ramverk för verksamma lärare (Gravemeijer, 2015). Skillnaden 

kan tydligt konkretiseras genom att designstudiers syfte grundar sig i att undersöka 

ifall en viss strategi fungerar i praktiken, snarare än att redogöra för om det finns 

vetenskapligt stöd för strategin (Sloane, 2006). Denna typ av studier bygger på att tolka 

ett fenomen och faller således inom en kvalitativ forskningsansats (Fejes & Thornberg, 

2012). Ett viktigt kännetecken för designforskning är att den är starkt kontextbunden 

och att forskare därför i processen blir tvungna att beakta kontextens olika aspekter, 

såsom klassrumsnormer och klassrumsklimat. Av den anledningen kan 

designforskning i utgångsläget inte användas för att generalisera resultat kopplat till en 

undervisningsstrategi (van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen, 2006, 

Gravemeijer & Cobb, 2006). Denna kontextuella betydelse leder oss även in på den 

cykliska process som en designstudie appliceras i och som består av att planera, 

genomföra, analysera och revidera en design (Gravemeijer, 2015). Walker (2006) drar 

paralleller till utvecklingsprocessen gällande tekniska föremål och exemplifierar det 

med hur radion utvecklats över tid. Ett föremål konstrueras med vissa funktioner som 

mål, konstruktionen testas, analyseras och förbättras med strävansmålet att det ska leva 

upp till sin fulla potential. 

  

I planeringsprocessen används något som kallas ”hypothetical learning trajectory” 

(HLT). Det innebär att forskaren spekulerar och försöker förutspå vilka aktiviteter som 

kan erbjuda lärandemöjligheter, samt på vilket sätt de kan aktivera elevers tänkande 

och bidra till utveckling och lärande. Eleverna måste först, genom HLT, konstruera 

kunskap i samspel med lärare och artefakter för att sedan själva kunna konstruera den 

(Gravemeijer, 2015). Detta kan kopplas till Vygotskijs syn på internalisering då elever 

genom att återskapa kunskaper kan göra dem till sina egna (Strandberg, 2017). 

Designforskning sätter undervisningen i förgrunden och syftar till att utifrån 

lärandeteorier utveckla och effektivisera undervisning i relation till en kontext 

(Walker, 2006). Sett från ett större perspektiv är målet med designforskning att 

sammanföra teori och praktik och på så sätt ge forskning en naturlig plats i 

skolverksamheten (van den Akker m.fl., 2006). Ett sådant förhållningssätt skulle ha 

potential att minska klyftan mellan forskare och verksamma lärare och dessutom bidra 
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till ett samarbete parterna emellan, för att möjliggöra undervisning som vilar på 

vetenskaplig grund.  

 

Designbaserad forskning har idag fått större utrymme inom forskningsvärlden men 

framstår dock inte lika valid i jämförelse med vanlig utbildningsforskning. 

Forskningen avser att producera kunskap som är relevant för samhället och behöver på 

så sätt ha begränsningar när det kommer både till validitet och generaliserbarhet. En 

designbaserad undersökning kan dock öka sin validitet genom att utföras på en enda 

plats, vilket begränsar generaliserbarheten (Burkhardt, 2006). Enligt Reeves (2006) är 

integrering av digitala verktyg i undervisningen utan tvekan ett område för 

designforskning, vilket stärker valet av metod för denna studie. Författaren menar att 

genom principer konstruerade i designstudier, kan välgrundade beslut tas om 

integrering av digitala verktyg i en liknande kontext. 

 

5.2 Designprinciper och ramar 

Det som lägger grunden för undersökningarna i en designstudie är de så kallade 

designprinciperna. Fu, Yang & Wood (2015) definierar begreppet som grundläggande 

regler som fungerar som utgångspunkt i utvecklingen av en design. Precis som 

designforskning som helhet, är designprinciper starkt kontextbundna. En designprincip 

väljs ut och formuleras med hänsyn till den aktuella kontexten och kan därför inte 

generaliseras eller appliceras i en ny kontext utan anpassningar. Begreppen ”design 

principles” och ”guidelines” blandas lätt ihop och det är en skör tråd som skiljer dem åt. 

Trots att designprinciper ska ses som kontextbundna ska de inte vara så pass 

kontextbundna att de övergår till att vara isolerade till enstaka fall, såsom en enskild 

lektion. I det fallet handlar det snarare om ramar för lektionen, vilket faller under 

begreppet “guidelines”. Principerna behöver noggrant konstrueras för att lägga grunden 

för den design som ska utformas och på ett tydligt sätt karaktärisera studiens design. 

 

5.2.1 Feedback, tydliga instruktioner och konkretisering 

Baserat på litteraturbakgrunden framkom flera funktioner som utvinns genom 

användning av digitala verktyg. Direkt feedback ger eleverna snabbt resultat på deras 

prestation, vilket möjliggör för dem att ta sig vidare till nästa moment. Detta leder till 

självständighet och förbättrad uthållighet då den direkta och kontinuerliga feedbacken ger 

respons som engagerar och motiverar eleverna (Day, 2014, Kyriakides m.fl, 2015, 

Kanive, Nelson, Burns & Ysseldyke, 2014). Uthållighet handlar i detta sammanhang 

således om förmågan att behålla sitt matematiska fokus snarare än uthållighet som ett 

mått på förmågan att vänta på sin tur. Även tydliga instruktioner gör eleverna mer 

självständiga och engagerade i sitt eget lärande, då de kan arbeta på egen hand med hjälp 

av det digitala verktyget (Pellerin, 2013). Slutligen kan digitala verktyg erbjuda 

möjligheter för eleverna att utforska olika representationsformer, vilket konkretiserar och 

hjälper eleverna på vägen mot förståelse (Žilinskiene & Demirbilek, 2015). Många 

programvaror förmedlar information visuellt och konkret vilket har positiv effekt på 

elevers motivation och koncentration (Kilic & Sancar-Tokmak, 2017). Denna 

visualisering fungerar som ett sätt att koppla teori och praktik och på så sätt 
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verklighetsanknyta undervisningen (Day, 2013). Utifrån denna bakgrund konstruerades 

följande designprinciper: 

 

 Genom direkt och kontinuerlig återkoppling som synliggör kunskap och 

utvecklingsområden främjas elevernas engagemang, uthållighet och 

självständighet. 

 Genom formella och informella instruktioner erbjuds eleverna guidade 

tillvägagångssätt som främjar förståelse och leder dem framåt i processen. 

 Genom konkretisering med hjälp av olika representationsformer, artefakter och 

verklighetsanknytning utvecklar eleverna matematisk förståelse samt förmågan 

att gå från konkret till abstrakt och omvänt.  

 

Samtliga principer grenar sig från ett kommunikativt arbetssätt vilket går hand i hand med 

det sociokulturella perspektivet. Utifrån studiens designprinciper utformades så kallade 

lektionsspecifika ramar. Ramarna fungerade som riktlinjer för hur principerna skulle 

praktiseras i klassrummet. De ändrades efter varje lektion utifrån den analys som 

genomfördes i samband med avslutad lektion. Förändringarna av ramarna kunde i sin tur 

medföra att även designprinciperna behövde omformuleras. 

 

5.3 Den cykliska processen 
Totalt genomfördes tre varv i den cykliska processen för designstudier, vilket innebar att 

tre undervisningssituationer planerades, genomfördes och analyserades. Då denna studie 

genomfördes i en klass som var ny för oss båda baserades cykelns första varv på forskning 

och generella förkunskaper i kombination med input från klassläraren. I cykelns andra 

och tredje varv kunde vi i större utsträckning inkludera specifika kontextuella 

förutsättningar för att anpassa undervisningen. Nedan förklaras cykelns tre steg separat 

för att synliggöra deras enskilda betydelse för designstudien.  

 

5.3.1 Planering 

Planeringsprocessen utformades utifrån HLT vilket i denna studie innebar att förutspå 

vilka positiva möjligheter som fanns med användning av det digitala verktyget 

Matteappen. Det åstadkoms genom att inledningsvis fundera på vad undervisningen 

baserat på det digitala verktyget syftade att leda till. Därefter valdes aktiviteter ut som 

förväntades kunna leda till att målet med undervisningen uppnåddes. Slutligen 

spekulerade vi kring hur vi trodde att eleverna skulle svara på undervisningen.  

  

5.3.2 Genomförande 

Genomförandet bestod av att praktisera den undervisningssituation som kommit ur 

cykelns första steg. De principer och riktlinjer som lektionen grundades på fanns 

formulerade, samt en konkret lektionsplanering. I detta skede lyftes forskning och 

hypoteser in i praktiken och testades systematiskt gentemot verkliga elever. Under 

genomförandet av undervisningssituationen skedde insamlingen av empirisk data genom 

observation och videoinspelning, vilket presenteras och motiveras nedan. Denna 

empiriska datainsamling var avgörande för att möjliggöra cykelns tredje steg, som bestod 
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av att analysera data och systematiskt förändra och förbättra undervisningen 

(Gravemeijer, 2015). 

  

5.3.3 Analys och reflektion 

Det tredje steget i designstudiens cykliska process representerar alltså det steg där 

utveckling och anpassning till den aktuella kontexten möjliggörs. Genom att använda ett 

utvalt analysverktyg kunde styrkor och svagheter i undervisningssituationen synliggöras. 

Vi använde oss av ett multimodalt analysverktyg utformat av Danielsson & Selander 

(2016). Dock gjordes vissa anpassningar för att verktyget skulle gå hand i hand med 

studien. I originalverktyget analyserades de olika aspekterna först med fokus på 

multimodalitet i texter för att sedan sättas i ett klassrumsperspektiv. Då denna studie sätter 

undervisningssituationen i förgrunden fokuserar den multimodala analysen på att bryta 

ned situationen och analysera dess olika påverkansfaktorer. Klassrumsperspektivet finns 

således med genomgående och den andra spalten lämnar istället utrymme för reflektion 

och utvecklingspotential. Inledningsvis analyserades den generella strukturen i 

undervisningssituationen med fokus på lärandemiljön. Därefter analyserades den 

multimodala samverkan mellan olika semiotiska resurser (gester och tal) och 

representationsformer och sedan mer detaljerat på det figurativa språket med fokus på det 

specifika ämnesinnehållet. Slutligen analyserades existerande värden och normer. 

Analysverktyget bygger på att på olika sätt analysera undervisningens påverkande 

faktorer i form av artefakter, aktörer och värderingar samt samspelet mellan dessa. Detta 

bidrar på så vis till det sociokulturella perspektiv som genomsyrar studien. Utifrån 

analysen gjordes små som stora förändringar kopplat till designprinciperna, riktlinjerna 

för lektionen samt det digitala verktyg som användes. Revideringen lade således grunden 

för planeringen som skedde när processen ledde tillbaka till cykelns första steg. 

 

 Multimodal analys Reflektion 

Generell struktur -  

Lärandemiljö 

 

 

 

Multimodal samverkan   

Figurativt språk 

(avbildande, föreställande 

i text, bild osv.) 

Fokus på specifika 

ämnesdelar.  

 

 

 

 

 

Värden    

Figur 1 Analysverktyg 

 

5.4 Metod för datainsamling 

Följande delavsnitt inleds med en redogörelse av observation som datainsamlingsmetod. 

Därefter redogörs för videoinspelning, som datainsamlingsmetod samt varför det används 

som komplement till observationen. 
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5.4.1 Observation 

Metoden observation grundar sig i att man observerar det som faktiskt sker. 

Observationer består av faktiska händelser, och inte av vad människor säger att de gör 

eller tänker (Fejes & Thornberg, 2012). Johansson och Svedner (2010) beskriver 

observationsmetoden som en av de mest givande i undersökningar som berör 

undervisningsprocesser. I den här studien användes deltagande observation, vilket enligt 

författarna innebär att forskaren är med i rummet och iakttar som deltagare. I denna studie 

innebar det att vi deltog aktivt i klassrummet samtidigt som ett visst fenomen 

observerades. De iakttagelser som gjordes dokumenterades i ett strukturerat 

observationsschemasom utgick från studiens designprinciper (Bilaga 1). Målet var att 

observera elevernas reaktioner och upplevelser av undervisningssituationen i relation till 

de formulerade principerna för att dessa sedan skulle kunna anpassas med hänsyn till 

kontexten. 

 

5.4.2 Videoinspelning 

Johansson och Svedner (2010) förklarar betydelsen av att man vid observation använder 

sig av hjälpmedel för att stödja datainsamlingen. En fallgrop med deltagande observation 

kan vara att man missar detaljer. Med hjälp av videoinspelning är det möjligt att gå 

tillbaka och analysera materialet för att uppmärksamma det som missats. Gravemeijer 

och Cobb (2006) poängterar att videoinspelning är ett givet alternativ för att samla in data 

i en klassrumssituation.Valet av videoinspelning innebär dock också begränsningar. 

Johansson och Svedner (2010) förklarar att en naturlig problematik kan vara att elevernas 

beteende förändras i samband med inspelning, vilket kan förebyggas genom att på olika 

sätt skapa en avslappnad miljö. Vidare förklarar författarna att videoinspelning kan vara 

en omständig och tekniskt sårbar dokumentationsmetod då exempelvis kamerans 

placering kan vara avgörande för resultatet. Det var därför av stor betydelse för 

datainsamlingen hur och var kamerorna placerades i relation till vad vi ville 

uppmärksamma. I detta fall placerades kameran i ett av klassrummets främre hörn för att 

alla elever och hela klassrumssituationen skulle synliggöras. Studiens syfte berör 

undervisningssituationer som helhet och placeringen av kameran syftade på så vis till att 

synliggöra i vilken utsträckning eleverna interagerade med varandra. Kameran syftade 

alltså inte till att dokumentera enskilda samtal.  

 

5.5 Urval 

Studien genomfördes i årskurs 4 i en klass med 17 elever. Taluppfattning tillhör de 

fundamentala grunderna för matematikutvecklingen och därav var det relevant att 

undersöka i den lägsta årskursen inom ramen för vår utbildning, nämligen årskurs 4-6. 

Klassen valdes ut baserat på att det dels fanns tillgång till ipads eller annat digitalt verktyg 

med touchscreen samt att klassen bestod av elever med varierande kunskaper inom 

taluppfattning. För att hitta en lämplig klass tillfrågades verksamma lärare på skolor vi 

redan kände till. Johansson och Svedner (2010) beskriver att ett gott råd är att vända sig 

till erfarna lärares kompetens när det kommer till urvalskriterier. Elevernas kunskapsnivå 

definierades utifrån lärarens långa yrkeserfarenhet samt utifrån hennes kartläggning av 
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eleverna. Ett missivbrev (Bilaga 2) skickades ut och svaren på detta avgjorde vilka elever 

vi fick lov att inkludera i studien. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Höga krav ställs idag på forskning kopplat till både kvalitet och integritet. Förutom att 

arbeta systematiskt och noggrant ska forskaren ställa sig objektiv till det som undersöks 

genom att inte låta någon hypotes eller önskan påverka eller förvränga det faktiska 

resultatet. Kraven som ställs har dock inte bara att göra med forskningsmetodik och 

vetenskapligt värde, utan det rymmer även etiska ställningstaganden i förhållande till 

samhället och individen (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005). Individskyddskravet 

är en grundläggande aspekt i all forskning och syftar till att på olika vis skydda de 

individer som på något sätt involveras i en studie. Detta kan ses som ett paraplybegrepp 

som kan brytas ned i fyra delar och beskriver de krav som ställs på forskaren gentemot 

individen före, under och efter studiens genomförande.  Kraven benämns som; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5.6.1 De fyra huvudkraven 

Informationskravet innebär att individer som involveras i en forskningsstudie har rätten 

att informeras om syftet med studien. Därtill ska ärlig information ges om de villkor som 

kommer med ett deltagande, det vill säga vad deltagarens roll kommer att innebära och 

vad han eller hon förväntas göra. Individen ska även göras medveten om att all form av 

deltagande är frivilligt och att det är möjligt att avbryta när som helst under studiens gång. 

Som en följd av informationskravet kommer samtyckeskravet. Det innebär att eventuella 

deltagare eller deras vårdnadshavare, beroende på om de är minderåriga, lämnar sitt 

samtycke utifrån den information som getts. Som redan konstaterats i anknytning till 

informationskravet är inget samtycke bindande. Konfidentialitetskravet kan beskrivas 

som forskarens sekretess gentemot studiens deltagare och deras personuppgifter. Detta 

ställer höga krav på dokumentationen i studien då den inte på något sätt får möjliggöra 

för utomstående att identifiera studiens deltagare. Deltagarna ska på inget sätt behöva 

oroa sig för negativa konsekvenser som följd av sin medverkan. Slutligen finns 

nyttjandekravet som innebär att det ska finnas en garanti för att forskningsresultatet 

endast ska användas av vetenskapliga skäl. Information som samlas in får alltså under 

inga omständigheter lämnas vidare till utomstående för annat bruk (Vetenskapsrådet, 

2002). 

  

5.6.2 Missivbrev 

I enighet med de etiska riktlinjer som beskrivs ovan skickades ett missivbrev ut till 

vårdnadshavare för elever i den klass som valts ut för studiens undersökning (Bilaga 2). 

I brevet gavs information om studiens syfte och tillvägagångssättet beskrevs kortfattat. 

Vid önskemål om mer detaljerad information fanns kontaktuppgifter till oss såväl som till 

handledaren för studien. I brevet fanns även begäran om vårdnadshavares underskrift i 
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kombination med svar på om deras barn gavs godkännande för deltagande i 

undersökningen. Med hjälp av missivbrevet levde denna studie således upp till 

informationskravet såväl som samtyckeskravet. 
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6 Resultat och analys 

Den cykliska processen för designstudier utgör strukturen för resultatdelen. I följande 

avsnitt presenteras därför studiens resultat och analys cykliskt utifrån de tre stegen 

planering, genomförande samt analys och revidering. Inledningsvis presenteras resultat 

och analys relaterat till studiens första varv enligt ovanstående delar och sedan följer 

samma struktur gällande studiens andra och tredje varv.  

 

6.1 Varv 1 

Inför den empiriska undersökningen gjordes inga förkunskapstests på eleverna. Studiens 

första varv i den cykliska processen baserades således på förkunskaper utifrån tidigare 

forskning, egna erfarenheter samt kommunikation med klassläraren. Inledningsvis 

presenteras en planering som utgår från studiens syfte och frågeställningar, följt av 

genomförande och slutligen görs en analys och reflektion som lade grunden för varv 2.  

 

6.1.1 Planering 

1. Vad förväntades undervisningssituationen leda till? 

Feedback, tydliga instruktioner och konkretisering har presenterats som positiva 

funktioner som kan utvinnas av digitala verktyg. Utifrån dessa tre funktioner 

konstruerades designprinciper som sammantaget strävade efter att främja elevers 

emotionella inställning till matematik samt självständighet och utveckling av den 

matematiska förståelsen i arbetet med taluppfattning. Förhoppningen var således att 

undervisningssituationen skulle bidra till att eleverna motiverades och gavs möjlighet att 

utveckla sin taluppfattning utifrån den egna förmågan.  

 

2. Vilka aktiviteter valdes ut för att möjliggöra förhoppningen med lektionen? 

Matteappen, som redan presenterats, var det digitala verktyg som 

undervisningssituationen byggde på. Inför första undersökningstillfället delades klassen 

upp i tre grupper baserat på kunskapsnivå. Fördelningen gjordes enligt klasslärarens 

rekommendationer eftersom vi ännu inte hade någon egen uppfattning om elevernas 

förutsättningar. Grupptillhörigheten var dock inget som eleverna gjordes medvetna om 

utan det avgjorde endast vilken övning de fick tilldelad på sin egen ipad. Till varje grupp 

konstruerades alltså en övning utifrån vad vi förutspådde var en passande svårighetsgrad. 

Uppgifterna som ingick behandlade grundläggande taluppfattning gällande sådant som 

talraden, tals värde och positionssystemet. Uppgifterna erbjöd betydelsefull träning av 

taluppfattning och förmedlades genom ett verktyg som erbjuder direkt feedback, tydliga 

instruktioner och konkretisering i viss mån. Dessa faktorer i kombination med 

kompletterande hjälpmedel (som listas nedan) förväntades kunna bidra till de 

förhoppningar som fanns på undervisningssituationen.  

 

3. Hur trodde vi att eleverna skulle svara på undervisningen? 

Vi trodde att Matteappen i sig kunde fungera som en motivationskälla eftersom den 

knyter väl an till det breda intresse för tekniska verktyg som finns bland dagens unga. Det 

borde kunna medföra en positiv inställning gentemot den undervisningssituation som 

erbjöds. En eventuell fallgrop var att någon eller några elevers kunskapsnivå i relation till 
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övningarna missbedömts och att dessa därför skulle ställas inför en övning som var 

antingen för lätt eller för svår.  

 

6.1.2 Genomförande 

Under designstudiens första lektion satt varje elev placerad på sin plats och bänkarna var 

placerade i par. Eftersom det var första gången eleverna mötte Matteappen startades 

arbetet upp i ett lugnt tempo och skedde steg för steg i helklass för att eleverna skulle ges 

möjlighet att lokalisera appens olika funktioner och tillvägagångssätt. De tre inledande 

designprinciperna som berör feedback, tydliga instruktioner och konkretisering lade som 

sagt grunden för lektion 1. Direkt feedback tillhandahölls av Matteappen och 

kompletterades av löpande feedback från läraren efter behov. På så vis synliggjordes 

kunskap och utvecklingsområden för både lärare och elev för att möjliggöra fortsatt 

utveckling av taluppfattning. Tydliga instruktioner tillhandahölls i ett inledande skede 

och under lektionens gång av läraren, men även till viss del genom uppgifterna i 

Matteappen. Utöver muntliga och skriftliga instruktioner bestod lektionens genomgång 

av en modellering som förväntades skapa förförståelse hos eleverna. Konkretisering i 

bildform som tillhörde uppgifterna och kompletterande material i form av bilder på 

pengar förväntades stötta eleverna på vägen mellan konkret och abstrakt, då uppgifterna 

till stor del behandlade tals värde. I Bilaga 3 återfinns en komplett lektionsplanering 

innehållande de formulerade principerna, ramar för lektionen samt planerad arbetsgång. 

 

6.1.3 Analys och reflektion 

Analysen och reflektionen utgår från det analysverktyg som presenterats (Bilaga 4). 

Inledningsvis görs analys och reflektion av den generella strukturen. Därefter fokuseras 

den multimodala samverkan, följt av det figurativa språket och slutligen värden.  

 

Generell struktur - Undervisningsmiljö 

Bänkarna placerades i par riktade mot tavlan i klassrummet och eleverna behöll 

klasslärarens placeringar. Placeringarna anpassades inte utifrån den nivå eleverna 

tilldelades i övningarna, utan kunskapsnivåer blandades med avseende att skapa 

asymmetriska relationer. Samspelet mellan aktörer i en undervisningssituation kan på 

olika sätt påverkas av klassrumsmöbleringen. Samtliga elever satt bredvid en klasskamrat 

förutom två elever som satt enskilt på grund av att några var sjuka. Inga instruktioner gavs 

gällande ifall det var okej att kommunicera eller inte, utan detta val lämnades till eleverna. 

Klassrumsmöbleringen gjorde att eleverna inte hade direkt ögonkontakt med någon vilket 

kan skapa känslan av att dialog inte uppmuntras (Strandberg, 2017). Trots denna 

placering uppmärksammade vi att eleverna som satt i par såg en möjlighet till dialog och 

spontant stöttade och hjälpte varandra, medan de som satt enskilt bad om mer hjälp. 

Elevernas fokus hölls på ipaden under majoriteten av lektionen och huruvida detta 

påverkades av möbleringen kan diskuteras. Till nästa tillfälle var det av intresse att se om 

förutsättningarna förändrades när alla fick möjlighet att sitta tillsammans med någon i 

kombination med uppmuntran från oss att kommunicera. En utvecklingsmöjlighet var att 

placera bänkarna i grupp om fyra så att eleverna satt mitt emot någon. Strandberg (2017) 

menar som sagt att en möblering som möjliggör ögonkontakt skapar känslan av att 
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kommunikation uppmuntras. Klassrumsmöbleringen är en av de aspekter som ska tas 

hänsyn till i skapandet av en situerad aktivitet, vilket innebär att möbleringen anpassas 

med hänsyn till den kontext lärandeaktiviteten sker i och vad syftet med aktiviteten är 

(Strandberg, 2017). 

 

Planeringen var strukturerad på så vis att den genomfördes steg för steg eftersom det var 

elevernas första möte med Matteappen. Den planerade strukturen höll och allt innehåll 

hann behandlas inom tidsramen. Lektionens innehåll förmedlades både skriftligt och 

muntligt och stöttades av en gemensam modellering i början av lektionen. Eleverna fick 

på så vis, genom varierade representationsformer, förståelse för appens funktioner och 

kunde snabbt komma igång med den egna övningen. Den innehållsmässiga strukturen 

bestod av genomgång och modellering i helklass, eget arbete och avslutning i helklass. 

Avslutningen bestod av exit tickets i form av fyra ja/nej frågor. På så vis fick vi en bild 

av elevernas upplevelse gentemot våra designprinciper. Trots att eleverna hade ett digitalt 

verktyg som medierade det matematiska innehållet krävdes andra aspekter för en lyckad 

helhet (Strandberg, 2017). Enligt tidigare forskning är det tydligt att ett digitalt verktyg 

inte kan integreras på egen hand, utan lärarens roll och undervisningskontexten är 

avgörande. Lektion 2 kom således att fokusera mer på det matematiska innehållet, 

taluppfattning.  

 

Multimodal samverkan 

Matteappen erbjuder varierande representationsformer i viss mån. De uppgifter som 

utfördes i lektion 1 handlade om positionssystemet och tals värde, som främst bestod av 

symboler och till viss del bilder. Som ett komplement fick eleverna bilder på pengar att 

ta hjälp av i uppgifterna. Däremot visade elevernas exit tickets att majoriteten inte 

använde sig av bilderna, vilket stämde överens med vår observation. Utöver det som 

erbjöds inom ramen för appen fanns andra semiotiska resurser tillgängliga i form av 

verbal kommunikation. Trots att övningarna var enskilda fanns det en löpande dialog i 

klassrummet som bidrog till arbetsprocessen. Den positiva samverkan som vi upplevde i 

vår observation speglades i elevernas exit tickets. Alla elever uppgav att de fick 

tillräckligt med såväl instruktioner inför, som stöttning under arbetet. Det tyder på att 

lektionen erbjöd en fungerande samverkan mellan de resurser som fanns tillhands. Genom 

arbete med digitala verktyg utvecklas elevers självständighet då programvaror kan 

erbjuda ett visst stöd som leder eleven vidare till nästa moment (Kanive m.fl, 2014, 

Pellerin, 2013). Enligt Vygotskijs beskrivning av kulturella artefakter kan i detta fall 

ipaden ses som ett verktyg som hjälper eleverna att forma, bygga upp och utveckla sin 

förståelse (Strandberg, 2017). Till lektion 2 var tanken att inte vara aktiva i samma 

utsträckning för att se hur elevernas självständighet gynnades eller missgynnades. 

Dessutom skulle tallinjen som matematiskt innehåll genomsyra hela lektionen och fokus 

på att förstå appen i sig skulle förhoppningsvis ta mindre utrymme. 

 

Figurativt språk 

I lektion 1 bestod det matematiska innehållet av positionssystemet och tals värde. 

Genomgången fokuserade inte direkt på det matematiska innehållet men däremot 

tilldelades eleverna en förklaringsmodell av positionssystemet och tals värde i form av 
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pengar kopplat till tusental, hundratal, tiotal och ental. En formulerad förklaringsmodell 

gällande tallinjen saknades i utgångsläget men skapades verbalt under lektionens gång i 

form av att tänka på tallinjen som en termometer. Detta behov uppstod vid en uppgift som 

berörde negativa tal och vi kunde konstatera att förståelsen för tallinjen togs för given. 

Genom att en ny förklaringsmodell konstruerades med anpassning till elevernas behov 

kunde de göra kunskapen till sig egen och på så vis kunde internalisering ske. Med tanke 

på att i princip ingen elev använde sig av den bildliga konkretiseringen av talen tyder det 

på att denna förklaringsmodell inte tillförde särskilt mycket i processen. Detta var alltså 

inget som bidrog till att eleverna tog till sig kunskap och gjorde den till sin egen. Efter 

första lektionen gjordes en sammanställning av elevernas resultat i Matteappen för att 

hitta områden där eleverna visade bristande kunskap eller behov av stöd i någon form.  

Eleverna verkade ha relativt bra förståelse för positionssystemet och tals värde. Däremot 

framstod  tallinjen som abstrakt och svår för eleverna och kanske hade därför en 

konkretiserad förklaringsmodell av en tallinje tillfört mer, vilket beslutades involveras i 

lektion 2. 

 

Värden 

När eleverna klev in i klassrummet upplevdes de som nyfikna, förväntansfulla och 

positiva. Trots att eleverna mötte ett nytt spännande verktyg som skulle kunna leda till 

lek var de fokuserade på det matematiska innehållet i uppgifterna. Det fanns möjligheter 

att göra figurer och färglägga i appen men det var inget som prioriterades av eleverna. 

Digitala verktyg bidrar generellt med spännande och nya sätt för elever att möta och 

utforska matematiska moment, vilket stärker deras engagemang och inställning till 

lärandet (Day, 2014, Hilton, 2016, Kyriakides mfl., 2015, Sayan, 2015). Strandberg 

(2017) beskriver dessutom hur kontexten, utöver artefakter, formas av värderingar, 

kunskaper, livsmönster och förväntningar. Endast tillgången till en artefakt är inte 

tillräcklig för att möjliggöra lärande. Elevernas känslor och inställning måste också tas 

hänsyn till. Ett flertal elever uttryckte själva under lektionen att de tyckte nivån på 

uppgifterna var lagom. Lagom utmaning i uppgifterna skapade dels självförtroende hos 

eleverna och ett intresse och driv i att lösa utmaningar. För att behålla elevernas positiva 

och engagerade förhållningssätt och nyfikenhet bestämdes att till nästa tillfälle låta 

eleverna arbeta i Matteappen med varierade uppgifter utifrån deras kunskapsnivå. 

 

6.2 Varv 2 

Varv 2 följer strukturen för varv 1 och den cykliska processen. Inledningsvis presenteras 

planering, följt av genomförande och slutligen görs en analys och reflektion som lägger 

grunden för varv 3.  

 

6.2.1 Planering 

1. Vad förväntades undervisningssituationen leda till? 

Principerna, som reviderats något, hade en fortsatt strävan mot att behålla elevernas 

positiva inställning samt främja deras självständighet och utveckling av taluppfattning. 

Denna lektion lade mer fokus på det matematiska innehållet än föregående lektion. 
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Förhoppningen var att eleverna utifrån sin egen förmåga skulle ges möjlighet att utveckla 

sin förståelse om tallinjen.  

 

2. Vilka aktiviteter valdes ut för att möjliggöra förhoppningen med lektionen? 

Även inför andra undersökningstillfället delades tre olika övningar ut baserat på 

kunskapsnivå. Fördelningarna gjordes utifrån resultat och analys av föregående lektion. 

Till respektive grupp konstruerades en övning utifrån passande svårighetsgrad. 

Uppgifterna behandlade grundläggande taluppfattning med fokus på tallinjen. Elevernas 

bänkar placerades i grupp om fyra för att uppmuntra till samtal. Gruppindelningen gjordes 

enligt klasslärarens rekommendationer och i varje grupp fanns en varierad kunskapsnivå. 

Klassrumsmöbleringen i kombination med verktyget och uppgifterna förväntades kunna 

bidra till de förhoppningar som fanns på undervisningssituationen.  

 

3. Hur trodde vi att eleverna skulle svara på undervisningen? 

Baserat på den positiva inställning som höll i sig från början till slut under lektion 1 såg 

vi goda möjligheter att bevara den attityden. Eleverna visade ett stort intresse för såväl 

arbete på en ipad i sig, som för Matteappen. Tillsammans med det faktum att eleverna 

fick möta lagom svåra uppgifter kunde motivationen hållas under hela lektionen. En stor 

fördel inför lektion 2 var att vi hade egna resultat och analyser att utgå från i planeringen 

och den kunde anpassas i större utsträckning. Nivån sågs dock fortfarande som en möjlig 

fallgrop, då fokuset i uppgifterna ändrades något och eleverna stötte på uppgifter där de 

eventuellt visade mer eller mindre svårigheter än sist. Förhoppningen var dessutom att 

eleverna i linje med den nya möbleringen skulle ta vara på varandra som resurser och 

samtala om matematik och lära tillsammans. Möbleringen medförde dock en möjlig 

fallgrop eftersom den utöver vår planering var beroende av elevernas vana och förmåga 

att sitta och samtala i grupp utan att lämna ämnesinnehållet.  

 

6.2.2 Genomförande 

Under designstudiens andra lektion lades ett större fokus på social interaktion och 

eleverna placerades således i grupper om fyra med möjlighet till direkt ögonkontakt för 

att möjligöra samtal. Eleverna var nu redan bekanta med Matteappen och ett större fokus 

kunde av den anledningen läggas på att dyka ner i det matematiska innehållet. De tre 

designprinciperna behölls men vissa anpassningar utfördes baserat på analysen av lektion 

1, med hänsyn till den aktuella kontexten. Förändringen gällde principen om feedback, 

som utökades genom att specificera aktörerna som återkopplingen sker emellan. 

Principen förtydligade nu att återkopplingen kunde tillhandahållas av såväl artefakten 

som genom samtal med lärare och klasskamrater. I övrigt behölls strukturen och 

arbetsgången från lektion 1. Den förändrade klassrumsmöbleringen förväntades dock 

påverka klassrumsmiljön på ett sätt som skulle uppmuntra ett mer kommunikativt och 

samverkande arbetssätt. Större hänsyn kunde inför lektion 2 tas till klassens förkunskaper 

och på så vis valdes en mer anpassad förklaringsmodell ut som förväntades stötta eleverna 

i större utsträckning. Denna gång behandlade lektionen till stor del tallinjen och av den 

anledningen presenterades en förklaringsmodell som synliggjorde tallinjens funktion, 

användningsområden och olika utseenden. I Bilaga 3 återfinns en komplett 
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lektionsplanering innehållande de formulerade principerna, ramar för lektionen samt 

planerad arbetsgång. 

 

6.2.3 Analys och reflektion 

Analysen och reflektionen följer samma struktur som varv 1 (Bilaga 4). Inledningsvis 

görs analys och reflektion av den generella strukturen. Därefter fokuseras den 

multimodala samverkan, följt av det figurativa språket och slutligen värden.  

 

Generell struktur - Undervisningsmiljö 

Bänkarna stod placerade i grupper, vilket gav möjlighet till ögonkontakt och naturliga 

samtal. Det ledde till en stor förändring genom att placeringarna öppnade upp för ett mer 

tillåtande klimat gällande samtal och samverkan. Elevernas utveckling inom den 

proximala utvecklingszonen möjliggjordes genom placering där kunskapsnivåer 

blandades med målet att åter igen skapa asymmetriska relationer (Strandberg, 2017). 

Dock verkade inte samtalen mellan eleverna gynna kunskapsutvecklingen utan tog 

snarare bort fokus från det matematiska innehållet. Framförallt missgynnades de svaga 

eleverna eftersom de antingen deltog i samtal som inte berörde lektionens innehåll eller 

satt tysta utan att våga utnyttja samtalsmöjligheterna. Genom att under lektion 3 gå 

tillbaka till en möblering där eleverna sitter parvis hoppades vi kunna skapa ett klimat där 

eleverna samtalar med kompisen bredvid men med större fokus på det matematiska 

innehållet. För att möjliggöra att samtliga elever skulle vilja och våga bjuda in till samtal 

kom eleverna att placeras med någon de trivdes med och kunde samarbeta med. Detta var 

av stor betydelse för att möjliggöra den matematiska utveckling som sker i processen 

mellan tanke och språk. 

  

Lektionen strukturerades på samma vis som lektion 1. Den inleddes med en gemensam 

genomgång om tallinjen och dess funktion. Det fanns en tydlig arbetsgång skriven på 

tavlan och exempel på användarnamn och lösenord för att påminna eleverna. Däremot 

fick eleverna inte några skriftliga instruktioner på papper eftersom de användes i ganska 

liten utsträckning under lektion 1. Dessutom var eleverna nu bekanta med verktyget och 

programvaran, vilket gjorde att vi ansåg att de borde klara sig mer självständigt med hjälp 

av de muntliga instruktionerna, de skriftliga på tavlan, oss och varandra. Dessa faktorer 

kan sammantaget, i enighet med Ainsworth (1999) beskrivningar av 

representationsformers funktion, stötta eleverna i arbetsprocessen genom att fungera som 

komplement till varandra begränsa risken för missuppfattning samt skapa möjlighet att 

konstruera djupare förståelse. Planeringen höll och alla momenten kunde genomföras, 

trots en stökigare omgivning. Baserat på denna analys kom lektion 3 att behålla samma 

struktur och det matematiska innehållet skulle genomsyra hela undervisningssituationen. 

 

Multimodal samverkan 

I samspelet mellan eleverna, artefakten och lärarna var planen att vi lärare skulle ta mindre 

plats i klassrummet denna gång och interagera mer genom appens funktioner. 

Medieringen av kunskap förväntades i större utsträckningen ske mellan verktyget och 

eleven. Dock behövde vi vara mer aktiva än planerat på grund av bristande koncentration 

hos vissa elever och ett sämre flyt i relationen mellan eleven och artefakten. Det kan bero 
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på några olika faktorer. Klassrumsmöbleringen ledde till att det matematiska samtal som 

fanns i lektion 1 försvann, framförallt i två av de fyra grupperna. När resultaten i appen 

ställdes i relation till grupperingarna visade det sig att de grupper som pratade mest 

åstadkom minst. I de två resterande grupperna samtalades det inte i lika stor utsträckning, 

utan de arbetade mestadels enskilt. Klassrumsklimatet fungerade för dessa elever men vår 

analys var att det inte gynnade dem eftersom de inte utnyttjade de utökade 

samtalsmöjligheterna. I analysen av lektion 1 funderade vi över de två elever som satt 

själva och huruvida de skulle kräva mindre stöd och gynnas i en gruppkonstellation. Dock 

visade de sig tappa fokus på det matematiska innehållet, vilket tyder på att de inte 

gynnades av gruppkonstellationen. På grund av samtal som lämnade det matematiska 

innehållet kan sambandet mellan tanke och språk påverkas negativt. Tankens möjlighet 

att få mening kan ha hämmats genom att fokus flyttades från taluppfattning till irrelevanta 

ämnen. En annan möjlig orsak var att det var andra tillfället eleverna mötte appen och 

eventuellt hade hittat lekfaktorerna. Slutligen skulle den bristande koncentrationen kunna 

bero på att eleverna fick input från för många håll. Genom både skriftlig och muntlig 

genomgång vid tavlan, konkretisering av bilder på papper samt representationer i appen 

fick eleverna många olika sorters representationer av det matematiska innehållet. Till 

lektion 3 var det av intresse att undersöka ifall input från färre håll skulle vara mer 

gynnsamt för elevernas arbete. Ett alternativ var annars att mer noggrant hålla en röd tråd 

även i val av representationsformer för att undvika flera olika sorters framställning. Dessa 

faktorer sammantaget tyder på att samverkan mellan eleverna och verktyget inte levde 

upp till sin fulla potential. 

 

Baserat på tanken att framgång i utvecklingen kommer genom att ta vara på de 

möjligheter som finns i omgivningen (Strandberg, 2017) kom lektion 3 att anpassas för 

att ge eleverna fortsatt möjlighet till just det, men på ett sätt som kändes tryggt för alla 

elever. Samtidigt som möjlighet till samverkan erbjöds skulle eleverna uppmanas till mer 

fokus på verktyget. Förhoppningen var att vi skulle kunna ta mindre plats och använda 

oss av appens funktioner för att stötta eleverna efter behov. Tallinjen genomsyrade hela 

lektionen i form av text, bild och verbal framställning. Målet var att eleverna skulle se 

matematiken i lektionen och inte ledas in på lekfaktorerna. Uppgifterna i Matteappen 

erbjöd bilder av tallinjen i ungefär hälften av fallen. Övriga uppgifter kunde kompletteras 

med utskrivna tallinjer i två olika former. Bilderna i appen uttryckte en enhetlig form i 

alla uppgifter, däremot varierades talintervallerna och därför var det betydelsefullt att 

eleverna fått förståelse för det under genomgången. Den innehållsmässigt röda tråden var 

särskilt viktig för att skapa förståelse som kunde möjliggöra självständighet. Denna 

planeringsstrategi kom således att bevaras till lektion 3.  

 

Figurativt språk 

Valet av förklaringsmodell verkade lämplig och användes av fler elever än under lektion 

1. Troligtvis berodde detta på en större förståelse för behoven i den aktuella kontexten. 

Redan i genomgången användes en uppritad tallinje för att synliggöra tals värde och olika 

talintervaller. Genomgången syftade till att förmedla att tallinjer kan se olika ut och skapa 

eller stärka förförståelse hos eleverna för att undvika problem med uppgifterna. Eleverna 

fick två utskrivna tallinjer med olika intervaller som kunde användas till uppgifter där 
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talintervallen behövde listas ut eller som inte erbjöd bildstöd. Detta för att eleverna inte 

skulle begränsas av bristfällig variation av representationsformer. En god symbolisk 

taluppfattning är avgörande för att lägga en stabil grund och går hand i hand med hög 

prestation i matematik (Jordan m.fl, 2010, Sasanguie, 2012). Genom att belysa att tallinjer 

ser olika ut och fokusera på hur de används var målet att eleverna inte skulle förlita sig 

på en enskild modell utan skapa symbolisk förståelse för represenationen. I analysen av 

lektion 1 diskuterades termometern som konkretisering av tallinjen men eftersom 

uppgifterna i denna lektion krävde förståelse för olika talintervaller ansåg vi att 

traditionella och vertikala tallinjer var mer lämpliga. Knappt hälften av eleverna uppgav 

i sina exit tickets att de använde sig av de utskrivna tallinjerna. Trots att det var en ökning 

var vi nyfikna på ifall de utskrivna konkretiseringarna faktiskt tillförde något till elevernas 

utveckling eller om de var överflödiga. Vår tanke var således att erbjuda tydliga 

förklaringsmodeller under lektionens introduktion och reda ut viktiga aspekter på ett mer 

utvecklat sätt. Vi var sedan nyfikna på att testa huruvida det märktes någon skillnad när 

det tryckta materialet saknades eller om eleverna stöttades tillräckligt ändå. Kunskapen 

medierades så väl mellan läraren och eleven som mellan verktyget och eleven. Kunde 

eleverna ta till sig den verbala information som medierades av läraren och ta den med sig 

in i uppgifterna för att göra kunskapen till sin egen och möjliggöra internalisering? 

 

En aspekt som uppmärksammades var bristfällig begreppskunskap, vilket hindrade flytet 

i arbetet. Oavsett vilken förklaringsmodell som skulle användas under lektion 3 behövde 

den kompletteras med en diskussion om relevanta grundläggande begrepp. Genomgången 

planerades att bestå av en uppvärmningsövning där eleverna aktivt skulle reda ut 

begreppen på något sätt. Det skulle kunna bidra till att eleverna kom in i ett matematiskt 

tänk där de samtalade om matematik. Diskussionen skulle kunna möjliggöra auditiv 

bearbetning av begreppen vilket gynnar elevers taluppfattning (Cheong m.fl, 2017). I en 

kunskapssyn där tanken är att lärandet sker i ett samspel är det viktigt att det genomsyrar 

hela undervisningen. Inför det tredje och sista undersökningstillfället hade vi hunnit samla 

på oss ytterligare förståelse för elevernas kunskaper. Genom den hittills insamlade datan 

och klasslärarens kunskap såg vi noggrant över vad som kunde tillföra något och vad som 

eventuellt var överflödigt.  

 

Värden 

Eleverna hade från början till slut en fortsatt positiv inställning, vilket gav oss goda 

möjligheter att bevara deras intresse under lektionen. Även denna gång låg övningarna på 

en lämplig kunskapsnivå, vilket bevarade elevernas motivation. Vi upplevde dock några 

enstaka undantag där starka eleverna kunde utmanas ytterligare nästa gång. Dessa elever 

fanns i åtanke och skulle tilldelas något svårare uppgifter för att de skulle kunna utvecklas 

vidare inom sin proximala utvecklingszon och inte stå still. Motivationsfaktorer anser vi 

vara av stor betydelse för att etablera ett positivt förhållningssätt och lämpliga normer i 

klassrummet. Digitala verktyg i sig kan ses som en motvationsfaktor för eleverna (Day, 

2014, Kyriakides m.fl., 2015) men för att i längden bevara ett positivt förhållningssätt 

som håller sig till det matematiska innehållet behöver användningen situeras. Detta med 

hänsyn till kontexten som helhet och de individer som ingår (Strandberg, 2017). Som 

redan nämnt erbjöds ett förändrat klassrumsklimat genom att uppmuntra till samtal och 
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samverkan. Den negativa påverkan som har konstaterats gällande klassrumsmöbleringen 

påverkade normerna i klassrummet och ledde till att lek upplevdes som mer accepterat. 

Inför lektion 3 behövdes ett förhållningssätt som skiljer på lektion och lek. Därför var 

planen att återgå till den första möbleringen för att återskapa det matematiska fokus som 

fanns under lektion 1. Förhoppningsvis skulle en aktiv genomgång vid lektionens start 

dessutom kunna leda till att eleverna bevarade ett matematiskt kommunikativt  arbetssätt 

även under arbetet med appen. På så vis förväntades de hålla ett matematiskt fokus i större 

utsträckning än under lektion 2 och stärka sambandet mellan tanke och språk, vilket enligt 

tidigare analys kan ha påverkats negativt av normerna som etablerades under lektion 2. 

 

6.3 Varv 3 

Varv 3 följer strukturen för varv 1 och 2 och den cykliska processen. Inledningsvis 

presenteras planering, följt av genomförande och slutligen görs en avslutande analys som 

lägger grunden för studiens slutsatser. 

 

6.3.1 Planering 

1. Vad förväntades undervisningssituationen leda till? 

Inför lektion 3 hade små detaljer i studiens designprinciper reviderats med ytterligare 

anpassning till den kontext studien genomfördes i. Förväntningarna på det tredje och sista 

undersökningstillfället var att de olika framgångsfaktorerna som identifierats under 

lektion 1 respektive lektion 2 skulle kunna kombineras och resultera i en väl didaktiskt 

genomtänkt lektion som gynnade klassens utveckling av taluppfattning. Målet var alltså 

att hitta en balans i det sociala samspelet som tillförde möjligheter för alla elever att 

utvecklas i relationen med såväl det digitala verktyget som människor i omgivningen.  

 

2. Vilka aktiviteter valdes ut för att möjliggöra förhoppningen med lektionen? 

För att nå upp till förväntningarna med lektion 3 förändrades ramarna för lektionen i viss 

utsträckning. Först och främst förändrades möbleringen baserat på analysen av lektion 2 

och eleverna satt alltså placerade i par. På samma sätt som under föregående lektioner 

tilldelades varje elev en övning i Matteappen som de skulle genomföra. Uppgifterna 

valdes i ännu större utsträckning ut med anpassning till elevernas kunskapsnivå. 

Uppgifterna fokuserade på tal och siffrors värde, positionssystemet och avrundning. 

Lektionen individanpassades med hjälp av att tre olika övningar konstruerades och 

tilldelades eleverna beroende på kunskapsnivå. Nivån skilde sig åt främst genom talens 

storlek och mängden text i uppgifterna. Lektionens struktur följde den som fanns under 

lektion 1 och förstärktes under lektion 2. Den inleddes med en introduktion som denna 

gång handlade om begreppsförståelse. En skillnad var att eleverna deltog mer aktivt i 

denna introduktion som fungerade som en uppvärmning. Efter huvudaktiviteten i appen 

avslutades lektionen med exit tickets där eleverna utvärderade och reflekterade över 

lektionen. 

 

3. Hur trodde vi att eleverna skulle svara på undervisningen? 

Klassrumsmöbleringen trodde vi skulle gynna elevernas matematiska fokus. Elevernas 

placering tillsammans med uppmuntran från oss och uppvärmningsövningen förväntades 
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leda till matematiska samtal mellan eleverna. Den ökade individanpassningen trodde vi 

dessutom skulle utmana och motivera alla elever.  

 

6.3.2 Genomförande 

Under designstudiens tredje lektion eftersträvades en balans mellan lektion 1 och 2. Den 

sociala interaktionen var fortfarande enligt vår analys en positiv faktor, dock behövde den 

ske under mer kontrollerade former för att möjliggöra det matematiska fokus som 

diskuteras i analysen ovan. Eleverna placerades av den anledningen i par, men till skillnad 

från lektion 1 placerades de genomtänkt med någon de var bekväm med i kombination 

med en uttalad uppmuntran att ta hjälp av varandra och samtala om matematiken. Precis 

som inför lektion 2 gjordes vissa anpassningar av designprinciperna med hänsyn till 

kontexten. Då uppmuntran att samtala med kamraterna i gruppen ledde till ett minskat 

matematiskt fokus omformulerades principen till att uppmuntra samtal med en 

klasskamrat istället för samtal med klasskamrater. Förhoppningen var att hitta balans i 

den sociala interaktionen. Principen gällande tydliga instruktioner bevarades medan den 

gällande konkretisering fick minskat utrymme. De varierade representationsformerna 

begränsades nu till de som erbjöds inom ramen för Matteappen. Slutligen tillkom en 

fjärde princip inför lektion 3 som berörde individanpassning, då det visat sig vara en 

avgörande positiv faktor under lektion 1 och 2. Genom individanpassade val av uppgifter 

utvecklas eleverna utifrån sin egen förmåga. Analysen av lektion 2 visade ett stort behov 

av begreppsdiskussion och av den anledningen resulterade genomgången av lektion 3 i 

en sådan diskussion som uppvärmning. En förklaringsmodell i form av ett rutsystem som 

synliggjorde positionssystemet och dess bakomliggande begrepp användes. Denna 

uppvärmning förväntades stötta elevernas förståelse och möjlighet att ta sig an 

uppgifterna på ett effektivt sätt. I Bilaga 3 återfinns en komplett lektionsplanering 

innehållande de formulerade principerna, ramar för lektionen samt planerad arbetsgång. 

 

6.3.3 Analys och reflektion 

Analysen och reflektionen följer samma struktur som varv 1 och 2 (Bilaga 4). 

Inledningsvis görs analys och reflektion av den generella strukturen. Därefter fokuseras 

den multimodala samverkan, följt av det figurativa språket och slutligen värden.  

 

Generell struktur - Undervisningsmiljö 

Bänkarna stod placerade i par och eleverna placerades baserat på klasslärarens 

rekommendation. Vår instruktion var att alla skulle sitta med någon de kände sig bekväm 

med och som de skulle våga samtala med. Kunskapsnivån kunde vara varierad och gärna 

så att de svaga eleverna satt med någon som kunde lyfta dem kunskapsmässigt. Dessa 

placeringar gav ett positivt resultat på så sätt att eleverna var mer fokuserade på det 

matematiska innehållet och använde varandra som stöd i uppgifterna. Med hjälp av 

sådana asymmetriska relationer gavs framför allt de svaga eleverna chans att utvecklas 

inom den proximala utvecklingszonen. Under de tre lektionerna har tre olika 

sammansättningar av elever prövats. Det gick från att samtal möjliggjordes, men inte 

uttalat uppmuntrades, till en gruppsammansättning där samtal starkt uppmuntrades och 

slutade i en blandning där sammansättningen balanserades. Det kunde konstateras att det 

tredje alternativet var mest gynnsamt. Ett flertal faktorer kan ha påverkat resultatet. 



 

27 

Jämfört med gruppsammansättningen erbjöd den slutliga parsammansättningen lagom 

mängd input. Eleverna kunde fokusera på verktyget och sin bänkkamrat utan att störas av 

för många intryck. Elevernas arbetsprocess gynnades av att de satt med någon som de var 

bekväm med och på så vis vågade samtala med. Genom interaktionen och mötet mellan 

tanke och språk kunde eleverna i större utsträckning befästa ny kunskap. Några få par 

som teoretiskt skulle kunna bidra till varandras utveckling gynnades inte av 

sammansättningen på grund av att de inte upprätthöll ett matematiskt samtal.  

 

Lektionen höll en struktur liknande den under lektion 1 och 2. Överlag gjordes inga större 

förändringar av den anledning att vi från början tog in en tydlig struktur som fungerade i 

kontexten. Därför gjordes endast förändringar av de specifika ramarna. Genomgången 

var dock mer praktiskt präglad och aktiverade eleverna. Den fungerade mer som en 

uppvärmning än en genomgång, vilket snabbt ledde eleverna in på det matematiska 

innehållet. Det faktum att de fick arbeta praktiskt istället för att bara lyssna gjorde att vi 

fick med oss alla elever på ett helt annat sätt än när vi valde ut några enstaka som gav 

svar. Denna strategi tillförde en god förberedelse för det matematiska innehållet och de 

begrepp som var relevanta. En skillnad i strukturen var att eleverna denna gång inte fick 

en kompletterande konkretisering på papper eftersom vi upplevde att dessa inte tillförde 

särskilt mycket i utvecklingen. Vår upplevelse var att konkretisering av uppgiften inte var 

nödvändig, utan eleverna fick ändå den stöttning de behövde av appen, kompisen och oss 

vid behov. Det tydde på att de sociala interaktionerna var mer värdefulla. När de sociala 

interaktionerna fick ta större plats i undervisningssituationen gavs eleverna naturliga 

möjligheter att möta matematiska upplevelser tillsammans. När stort fokus läggs på att 

låta elever uppleva matematik ges de goda förutsättningar att utveckla sin taluppfattning 

(Kermani, 2017).   

  

Multimodal samverkan 

Matteappen erbjöd varierade representationsformer och fick i större utsträckning stå på 

egna ben under lektion 3. Uppgifterna erbjöd överlag mer abstrakta moment som 

repeterade det som gjorts under lektion 1 och 2. Verklighetsanknytning i uppgifterna 

skedde mer genom text och beskrivningar än med hjälp av konkretiserade bilder. Istället 

för kompletterande bilder erbjöd den praktiska genomgången en tydlig redogörelse av 

positionssystemet, tals värde samt avrundning. Vår slutsats var att en kombination av de 

representationsformer som erbjöds i Matteappen och den sociala samverkan var 

tillräcklig för att möjliggöra elevernas utveckling av taluppfattning. Samverkan mellan 

eleverna, artefakterna och oss fungerade bättre denna lektion än under lektion 1 och 2. 

Det fanns en tydligare och mer naturlig samverkan där alla aktörer bidrog. Eleverna tog 

vara på resurserna i appen samt varandras och vårt stöd genom samtal. Syftet med att 

använda ett digitalt verktyg är att det ska mediera kunskap och huruvida det möjliggörs 

beror på hur verktyget används och i vilken kontext medieringen sker. Beroende på hur 

och i vilken utsträckning eleven använder det som medieras kan den nå nästa 

utvecklingszon. Möbleringen och placeringen visade sig ha en avgörande betydelse för 

att en balans mellan eleverna, artefakterna och oss skulle möjliggöras. På så vis kunde de 

tillgängliga resurserna tillvaratas och bidra till utveckling. Det fanns en röd tråd från 

början till slut  och begreppen som aktualiserades i uppvärmningen var återkommande i 
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uppgifterna och vi kunde höra hur eleverna hade anammat och använde dessa för att 

förklara för varandra. Det visade att många elever tagit till sig kunskap och gjort den till 

sin egen. Utan den röda tråden vore det svårt att skapa självständighet hos eleverna. Den 

var också avgörande för att vi inte skulle förvirra eleverna med nya och olika 

förklaringsmodeller under lektionens gång, såvida inte särskilda behov fanns av det.   

 

Figurativt språk 

Förklaringsmodellen som användes i uppvärmningen berörde både tals värde och 

avrundning och utgick från en modell där positionssystemet synliggjordes med ett 

rutsystem. Diskussioner fördes gällande placering i relation till talets värde och hur man 

kunde använda denna modell vid avrundning. Med hjälp av förklaringsmodellen tillfördes  

förförståelse och det tankesätt som gav varje siffra sin innebörd. Modellen ersatte på så 

vis de bildliga konkretiseringarna. Förklaringsmodellen bidrog till att de flesta eleverna 

förstod de relevanta begreppen och kunde använde dem i uppgifterna. När eleverna fick, 

tog till sig och använde en förklaringsmodell gjorde de kunskapen till sin egen och på så 

vis hade internalisering skett. Eleverna arbetade på så vis självständigt i stor utsträckning. 

De svaga eleverna behövde få begreppen förklarade upprepade gånger under lektionen 

och hade kanske gynnats av en tillhörande mall av positionssystemet. Vissa uppgifter 

berörde olika former av enheter som vi valde att inte gå igenom. Detta skapade dock inga 

problem för eleverna. En inte helt otippad slutsats är att valet av förklaringsmodell är 

starkt beroende av förståelse för elevernas förkunskaper. Valet av förklaringsmodell 

måste göras utifrån tanken att en undervisningssituation är en situerad aktivitet. Huruvida 

förklaringsmodellen är anpassad till kontexten avgör om det finns utrymme för utveckling 

eller inte. Medan vi under lektion 1 behövde ta till förklaringsmodeller efterhand, var det 

inte ett behov under lektion 3, då vi utgick från tidigare analyser. Den slutsats vi drog var 

att i relation till den aktuella kontexten och eleverna var elevernas samverkan och 

diskussion om begreppsförståelse av större betydelse än konkretisering i bildform. 

Begreppsförståelse har generellt stor betydele för elevers möjlighet att behärska ett 

matematiskt moment (Vukovic & Siegel, 2010, Jiménez-Fernández, 2016). Baserat på 

vår observation visade det sig även ha stor betydelse kontextuellt. Detta, precis som den 

bearbetning av tallinjen som analyserades utifrån lektion 2 skulle kunna vara värdefullt i 

utvecklingen mot symbolisk taluppfattning. Detta genom att det bäddar för djupare 

förståelse.    

 

Värden 

Inför lektion 3 fanns elevernas positiva förhållningssätt kvar och bibehölls under hela 

lektionen. Vår analys var att det möjliggjordes av en kombination mellan möbleringen 

och välanpassade uppgifter. Klassrumsklimatet som skapades medförde en norm liknande 

den som fanns under lektion 1 och som målet var att nå tillbaka till. Trots att eleverna 

hade hittat lekfunktioner i appen höll de fokus på det matematiska innehållet i allra största 

delen av lektionen. För att skapa en optimal situerad aktivitet upplevde vi att det fanns 

behov av en balans mellan de normer som redan fanns i klassrummet och de normer som 

vi teoretiskt ville uppnå. Bara för att vissa nomer och värderingar känns positiva i  teorin 

betyder det inte att det automatiskt lyckas i praktiken. Därför testade vi under lektion 1 

och 2 klassrumsklimat med stor kontrast till varandra och landade under lektion 3 i en 
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balans mellan dessa två. Även samtalen följde den sociala norm som lyckades återskapas 

och syftade till att uppmuntra kommunikation inom ramen för ämnesinnehållet. Det är av 

stor betydelse att lära känna eleverna och i vilken kontext de fungerar bäst. Det krävs ett 

dynamiskt tankesätt i planeringen där man hela tiden tar hänsyn till varje elevs 

progression för att fortsätta utmana och motivera dem. På så vis begränsas inte eleverna 

till statiska utvecklingsstadier utan ges hela tiden möjlighet att nå nästa steg. Med ett 

sådant tankesätt kan man förebygga att de tröttnar och tappar motivation samtidigt som 

man skapar ett klassrumsklimat där eleverna på ett naturligt sätt tar vara på sociala 

utvecklingsmöjligheter.  
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7 Diskussion 
Följande avsnitt syftar till att knyta ihop denna designstudie. Inledningsvis diskuteras det 

resultat som har presenterats för att kärnfullt kunna besvara studiens frågeställningar och 

på så vis möta dess syfte. Därefter förs en metoddiskussion som förväntas synliggöra 

styrkor och svagheter i designstudien. Slutligen diskuteras huruvida studiens resultat kan 

bidra i yrkesverksamheten och förslag ges på vidare forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras i relation till designstudiens tre frågeställningar och huruvida de 

kunnat besvaras. Inledningsvis diskuteras integreringen av digitala verktyg i en 

undervisningssituation. Därefter följer en diskussion gällande Matteappens 

lärandefunktioner och avslutningsvis diskuteras de sociala interaktionernas roll i 

undervisningssituationen. 

 

7.1.1 Digitala verktyg i en undervisningssituation 

Studiens första frågeställning syftade till att testa olika sätt att integrera ett digitalt verktyg 

i en undervisningssituation, i en viss kontext, och var formulerad på följande sätt. Hur 

kan en undervisningssituation utformad kring ett digitalt verktyg gynna elevers 

utveckling av taluppfattning? 

 

Designprinciperna lade grunden för varje undervisningssituation och anpassades 

efterhand till kontexten. Elevernas utveckling av taluppfattning gynnades till stor del av 

möjligheten att arbeta självständigt på sin egen nivå. Det möjliggjordes som följd av 

feedback från verktyget, lärare och klasskamrater, såväl som tydliga instruktioner med 

anpassning till kontexten i början av undervisningssituationen och kontinuerligt under 

tiden. Det kommunikativa arbetssätt som anammades och förfinades under studiens gång 

lät språket ta plats som det oväderliga verktyg det är. Efterhand som eleverna lärde känna 

appen upplevde vi en större självständighet jämfört med traditionell 

matematikundervisning, framför allt sett till fokus och intresse. 

 

En stor framgångsfaktor i integreringen av Matteappen i den aktuella kontexten var 

möjligheten till individanpassning och hur eleverna smidigt kunde tilldelas övningar på 

en väl anpassad nivå utan att nivågrupperingar synliggjordes. Baserat på egna 

erfarenheter menar vi att fysiska grupperingar enligt kunskapsnivå kan påverka framför 

allt svaga elevers självförtroende negativt genom att de pekas ut som sämre. 

Självförtroende skapar motivation till utveckling, vilket märktes tydligt under studiens 

gång då eleverna enligt vår observation och egna uttalanden fick möta lagom svåra 

utmaningar och behöll intresset och motivationen att fortsätta och utvecklas vidare. Hade 

det inte varit möjligt att dela olika övningar, och eleverna varit tvungna att göra samma 

uppgifter som låg på en genomsnittsnivå, hade såväl de svaga som de särskilt starka 

eleverna med stor sannolikhet missgynnats och hämmats i sin utveckling. 

Individanpassning ingick i utgångsläget inte i designprinciperna trots att det var en viktig 

del av planeringen. Dock ledde de omfattande positiva effekterna av individanpassningen 

till att den fick ta plats som en fjärde designprincip efter analysen av lektion 2. Dessa 
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tydliga vinster med individanpassning styrker argumentet om att statiska 

utvecklingsstadier inte existerar (Strandberg, 2017). God elevkännedom möjliggör 

individanpassning som bidrar till elevernas utveckling inom sin enskilda proximala 

utvecklingzon, istället för att begränsa dem till ett statiskt stadie baserat på deras ålder 

och något de förväntas behärska.   

 

7.1.2 Matteappens lärandefunktioner 

Studiens andra frågeställning syftade till att granska eventuella vinster av Matteappens 

funktioner och var formulerad på följande sätt. Hur kan Matteappens olika funktioner 

bidra till att utveckla elevernas taluppfattning? 

 

Den direkta feedback som kommer i anslutning till varje uppgift visade sig gynna 

eleverna på så vis att de fick bekräftelse på om de löst uppgifterna rätt eller fel och gav 

ledtråd i de fall då elevernas svar saknade enhet. För mer utförlig feedback krävdes 

komplement i form av kommunikation med läraren eller en kamrat. Trots att orden rätt 

och fel inte direkt bidrog till elevernas utveckling av taluppfattning gjorde de ändå 

eleverna medvetna om huruvida de hade förståelse för ett moment eller om de behövde 

be om vidare instruktioner av läraren. På så vis undvek eleverna att fastna i en felaktig 

strategi, som kan bli svår att ta sig ur senare. I enstaka fall medierades kunskap genom 

instruktioner och förklaringsmodeller i uppgifterna men i det stora hela utgick arbetet 

med Matteappen från tillhörande verbala instruktioner och en social samverkan. Av den 

anledningen är det viktigt att utgå från ett didaktiskt helhetstänk. 

 

Utifrån Ainsworths (1999) beskrivning av syftet med varierade represenationsformer 

erbjuds i studien representationsformer med syftet att komplettera information och 

begränsa risk för missförstånd. Taluppfattningsuppgifterna i Matteappen är till stor del 

symboliska och till viss del kompletterade med bilder och figurer. I de fall varierade 

representationsformer användes för att mediera kunskap i uppgifterna fungerade de som 

komplement till varandra och inte på egen hand. Samma sak gällde de utskrivna 

komplement som tilldelades eleverna under lektion 1 och 2. Dessa var dock även tänkta 

att fungera som stöd i elevernas begreppsförståelse och på så vis begränsa risken för 

missförstånd. Representationsformerna som tillhandahölls av appen bidrog i viss mån till 

mötet mellan de inre och yttre processer som möjliggör internalisering. Det var dock inte 

förrän de kombinerades med andra kulturella artefakter och samspel med människor i 

omgivningen som de högre mentala processerna kunde uppnås och i större utsträckning 

främja utvecklingen av taluppfattning. För att på egen hand kunna utgå från en uppgift 

och översätta till varierade representationsformer, för att nå förståelse, krävs att eleverna 

fått möjlighet att träna den förmågan tidigare. Ett sådant arbetssätt skulle kunna införlivas 

i Matteappen för elever som är redo för större utmaningar och på så vis kan fördjupa sin 

förståelse för bakomliggande strukturer i ett moment (Ainsworth, 1999). Utöver de 

funktioner som rör relationen mellan eleven och verktyget fanns slutligen en positiv 

funktion för lärare. I den resultatöversikt som finns i appen gjordes progression och 

kunskapsluckor tydliga och nivåanpassningen inför varje lektion kunde således göras 

effektivt.   
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7.1.3 Sociala interaktioner i undervisningssituationen 

Studiens tredje frågeställning syftade till att testa huruvida graden av social interaktion 

som erbjöds i undervisningssituationen påverkade resultatet och var formulerad på 

följande sätt. Vilken betydelse har den sociala interaktionen med lärare och klasskamrater 

i undervisningssituationen? 

 

Studien visade att den sociala interaktionen har stor betydelse för elevernas lärande i en 

undervisningssituation. Eleverna gynnades mest när de satt i par med någon de var 

bekväm med. Möbleringen där eleverna satt i grupp om fyra trodde vi skulle gynna 

elevernas arbetsprocess, utifrån Vygotskijs syn på lärande kopplat till kommunikation, 

men det visade sig missgynna nästintill samtliga elever. Det påverkade således hur väl 

arbetet med Matteappen fungerade. Trots att våra slutsatser är kontextbundna till det 

klassrum studien genomfördes i tror vi att möbleringen som påverkansfaktor kan 

appliceras i andra klassrum. Matteappen bör således inte direkt förkastas som 

lärandeverktyg om det inte direkt fungerar eller skapar studiero, utan integreringen 

behöver ges tid att anpassas. 

 

Eleverna gynnades mest av att få det matematiska innehållet konkretiserat av läraren i 

början av lektionen. Detta tyder på att Matteappen till viss del erbjuder konkretisering 

men lärarens anpassning till appens uppgifter är avgörande för att bidra till förståelse hos 

eleverna. Detta stämmer in på beskrivningar i tidigare forskning som belyser att ett 

digitalt verktyg inte kan integreras på egen hand, utan lärarens roll och 

undervisningskontexten är avgörande. Då denna studie fokuserade på undervisningen 

som en del av en kontext och ett samspel mellan olika aktörer är det av stor vikt att bryta 

ned undervisningssituationen för att förstå varför resultatet blir som det blir. 

Förhoppningen med Matteappen var att den i viss mån skulle bidra till elevernas 

självständighet. Med det inte menat att varje elev sitter tyst för sig själv utan att de ges 

verktyg och ett kommunikativt förhållningssätt för att kunna hitta vägar att ta sig framåt 

i lärandeprocessen, i samverkan med såväl det digitala verktyget som andra nödvändiga 

artefakter relaterat till innehållet samt lärare och klasskamrater. För att detta naturliga 

samspel ska vara möjligt krävs förklaringsmodeller för att stötta lärandet. Vi var 

intresserade av att undersöka utvecklingsmöjligheterna av att i större utsträckning 

uppmuntra till samtal mellan eleverna. I den aktuella kontexten visade sig detta arbetssätt 

möjliggöra elevers utveckling inom den proximala utvecklingszonen, tack vare de 

kommunikativa möjligheterna som gavs.  

 

7.1.4 Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka hur en undervisningssituation baserad på ett digitalt 

verktyg (Matteappen) kan främja elevers utveckling av taluppfattning och resultatet kan 

sammanfattas med följande slutsatser. Matteappen som ett medierande verktyg, erbjuder 

goda möjligheter att främja självständighet hos eleverna i en miljö där samtal uppmuntras. 

Dock i en sådan utsträckning att eleverna inte överväldigas av intryck från olika aktörer 

och artefakter. Tack vare sina tekniska funktioner erbjuder Matteappen goda möjligheter 

till effektiv individanpassning och gynnar på så vis elevernas utveckling. Oavsett om de 

behöver gå tillbaka till den mest grundläggande taluppfattningen eller är redo att fördjupa 
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sin taluppfattning genom att undersöka matematiska strukturer på en högre nivå, är det 

möjligt att erbjuda. Denna faktor bidrog således till att ingen elev, oavsett kunskapsnivå, 

missgynnades av verktyget. I en kontext där läraren har god kännedom om varje enskild 

elev och om appens funktioner finns potential att skapa ytterligare 

utvecklingsmöjligheter. Likväl gynnas läraren genom enkel manövrering i 

planeringsstadiet och automatiserad dokumentation, vilket kan minska 

arbetsbelastningen. 

 

Resultatet indikerar starkt att Matteappen ska ses som en del av en undervisningssituation 

och alltså inte kan stå helt på egna ben. Appen gör inga automatiska översättningar mellan 

representationsformer, utan kompletterande material kan behövas beroende på elevernas 

behov.  Väldigt lite tydde på att det var en nackdel i den kontext studien genomfördes, 

men välanpassade kompletterande konkretiseringar kan vara ett större behov i en annan 

kontext. För att resultatet ska bli lyckat är arbetet med appen starkt beroende av lärarens 

didaktiska kompetens och förmåga att anpassa integreringen så att den matchar kontexten. 

Utifrån studien kan vi konstatera att samverkan och kommunikation kan vara gynnsamt 

men är inte alltid en fördel i elevernas arbetsprocess, utan graden av social interaktion 

måste anpassas. Detta är avgörande för att skapa en balans i mötet mellan eleverna, 

artefakten och lärare, som bör ses som likvärdiga aktörer i den sociala samverkan. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att Matteappen i stor utsträckning fungerade som en 

motivationsfaktor och bidrog till en positiv inställning och ökat intresse för 

matematikundervisningen hos eleverna. I figur 2 synliggörs det samband som visat sig 

vara mest positivt i relation till den kontextuella undervisningssituationen och dess 

möjlighet att genom Matteappen främja elevernas utveckling av taluppfattning. 

Designstudien visade att integreringen av Matteappen fungerade mest effektivt när 

eleverna fick direkt feedback från appen i kombination med samtalsmöjligheter med 

lärare och en klasskamrat. Tydliga instruktioner och välanpassade förklaringsmodeller 

med särskilt fokus på relevanta begrepp banade väg för det självständiga arbetet med 

Matteappen. Kompletterande konkretiseringar visade sig inte tillföra betydelsefullt stöd. 

En tolkning  som kan göras är att appens funktioner och möjlighet att erbjuda 

varieraderepresentationsformer i viss mån tillsammans med tydliga instruktioner var 

tillräckligt för att möjliggöra elevernas självständiga arbete och  utveckling av 

taluppfattning. 

Figur 2 Samband mellan aktörer 
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7.2 Metoddiskussion  

Studiens valda metod, design research, syftade till att undersöka ett visst fenomen och 

därav var en kvalitativ forskningsansats lämplig. Kvantitativ data skulle kunnat användas 

för att ytterligare stärka resultatet i form av förkunskapstest samt test efter genomförd 

studie (Fejes & Thornberg, 2012). I denna studie hade dock en sådan datainsamling 

troligtvis inte svarat på studiens syfte och varit för tidskrävande. Studiens design bestod 

dessutom endast  av tre lektioner vilket inte var tillräckligt för att skapa en heltäckande 

bild av elevernas utveckling. Med hjälp av den undersökande metoden har förståelse 

skapats för hur en undervisningssituation kan utformas för att främja utveckling av 

elevers taluppfattning. Det kan finnas en viss problematik i att studien är kontextbunden, 

men med viss anpassning bör designprinciperna kunna tillämpas i andra kontexter. Den 

cykliska processen gav oss möjlighet att förändra designen under studiens gång vilket gav 

ett resultat som tydligt visade vilka faktorer som påverkade elevernas möjlighet till 

utveckling av taluppfattning. Första cykeln baserades endast på generella förkunskaper 

och var på så vis inte kontextuell, vilket visar att det går att systematiskt och noggrant 

anpassa undervisningen utifrån förutbestämda designprinciper. Vanligtvis genomförs 

designstudier i samverkan mellan forskare och verksam lärare. Skillnaden i denna studien 

var att vi klev in i rollen som både forskare och lärare och hade på så vis inte samma 

förkunskaper som en verksam lärare har i sin egen klass. Dock hade vi den verksamma 

lärarens input som stöd i våra beslut. Som tidigare nämnt var tidsramen avgörande för 

studiens omfattning. Fler lektioner hade dock inneburit fler cykler som kunnat skapa ännu 

större förståelse för elevernas lärande. Betydelsen av den sociala interaktionen som 

framkom i resultatet hade gått att säkerställa ytterligare om studien genomförts i fler 

kontexter.  

 

Metoden för datainsamling var av stor betydelse för att kunna besvara studiens syfte. 

Genom deltagande observation kunde vi styra lektionerna och få större inblick och 

förståelse i elevernas arbetsprocess, vilket vi inte hade uppnått genom endast observation. 

Dock innebar den deltagande observationen att vi inte kunde anteckna under lektionens 

gång. Vi var viktiga aktörer i undervisningssituationen och kunde på så vis inte 

kompromissa gällande graden av deltagande från vår sida. Observationsschemat 

dokumenterades därför istället i direkt anslutning till lektionen för att de egna 

observationerna skulle finnas färskt i minnet. Videoinspelning som komplement till vår 

observation var på så vis av stor betydelse, framförallt i vår analys. De inspelade 

lektionerna möjliggjorde dels för oss att gå tillbaka till särskilda sekvenser, samt att 

upptäcka nya detaljer som påverkade analysen. Placeringen av kameran möjliggjorde den 

helhetsobservation som eftersöktes genom att synliggöra elevernas interaktion med 

varandra, klassrumsmiljön och hur dessa aspekter skilde sig åt i de olika varven. Med 

hjälp av en annorlunda placering av kameran, alternativt fler kameror, skulle enskilda 

samtal kunnat dokumenteras och på så vis möjliggöra en fördjupad analys av elevernas 

sociala interaktion. En risk fanns att elevernas beteende skulle förändras på grund av 

kameran som var placerad i klassrummet (Johansson & Svedner, 2010). Genom att vi 

förklarade att filmen endast skulle ses av oss och att den var till för att vi skulle minnas 
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vad som skett skapades ett klassrumsklimat där eleverna var bekväma. Fördelen med att 

vi själva var delaktiga i klassrummet var att vi fick ett tydligt inifrånperspektiv av de 

aktiviteter studien omfattade. På så vis kunde vi få större förståelse för 

undervisningssituationen och utforma anpassade designprinciper och ramar till nästa 

tillfälle. Det systematiska arbetet som utformades utifrån den cykliska processen har gett 

oss erfarenhet och kunskap gällande att testa och utveckla undervisningssituationer i vår 

kommande yrkesroll. Genom att ta del av resultatet och göra kontextuella anpassningar 

är förhoppningen att andra verksamma lärare kan få praktisk användning av resultatet och 

kunna applicera det i sin egen undervisning. 

 

Urvalet baserades delvis på årskurs, men även på tillgång till digitala verktyg med 

touchscreen. Studiens designprinciper hade kunnat tillämpas i annan årskurs med annat 

matematiskt innehåll, vilket hade kunnat ge ett annat resultat. Hade vi känt till eleverna 

sedan tidigare hade planering av uppgifter kunnat anpassats ytterligare och underlättat 

planeringen. Dock innebar vår obefintliga kännedom av eleverna att vi troligtvis var mer 

objektiva i vår observation än vad man annars hade varit, vilket vi ansåg vara en fördel 

för noggranheten i vår studie. 

 

7.3 Vidare forskning 

Designstudien har bidragit med resultat som tyder på att Matteappen har stor potential att 

integreras på ett gynnsamt sätt i matematikundervisningen. För att försäkra sig om att 

integreringen av verktyget vilar på vetenskaplig grund vore det intressant att undersöka 

tillämpningen av designprinciperna i flera kontexter parallellt för att se eventuella 

skillnader i de anpassningar som behöver göras och om positiva resultat kan 

generaliseras. Kvantitativa mätningar i kombination med utvecklingen av 

undervisningssituationen hade därtill kunnat synliggöra eventuell kunskapsutveckling 

hos eleverna.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Observationsscheman 
Observationsschema 1 

Observationsschema        Lektion 1 

Generellt:  

Hur reagerar eleverna på mötet med det 

digitala verktyget? 

 

 

Nyfikna, förväntansfulla, positiva. 

 

Första gången, därför fanns viss osäkerhet vid uppstarten (inloggning osv.). Vågade testa sig fram. Ambitiösa, 

höll fokus under hela lektionen.  

Feedback:  

Krävs det överlag mycket eller lite stöttning 
av oss? 

 

 

Det krävdes en del kort stöttning i relation till praktiska aspekter i appen.  
 

Det krävdes relativt lite stöd i relation till det matematiska innehållet. Flertalet elever räckte upp handen ofta 

men behövde oftast bara en kort kommentar som stöd eller bekräftelse på något.  

Verkar eleverna engagerade, uthålliga och 

självständiga? 

Ja!  

Tydliga instruktioner:  

Behöver de mer instruktioner utöver de 

inledande muntliga tillsammans med de 
skriftliga som tilldelas?  

 

Det behövdes en del kompletterande instruktioner, eller rättare sagt löpande kommunikation. Eftersom det var 

den första lektionen med verktyget lades fokus under genomgången på verktyget i sig och praktiska aspekter.  
 

Nästa tillfälle kommer mer fokus läggas på det matematiska innehåll som ska behandlas.   

Använde eleverna de skriftliga 
instruktionerna?  

Vi upplevde att pappret och instruktionerna på tavlan användes av många vid uppstart.  

Konkretisering:  

Använde eleverna konkretiseringen av tals 

värde?  

Vi såg inte att någon använde bilderna på pengar medan de arbetade. 

Märks det någon skillnad på 
elevlösningarna till de uppgifter som är 

symboliska och de som erbjuder bildstöd?  

Ingen uppenbar skillnad. 

 

 



 

II 

Observationsschema 2 

Observationsschema        Lektion 2 

Generellt:  

Hur agerar eleverna i mötet med 

verktyget? 

 

Hur fungerar grupplaceringarna i 
klassrummet? 

 

 
 

Idag fanns den exalterade och positiva inställningen till matteappen kvar och eleverna visade engagemang att komma igång. Jämfört med 

lektion 1 kändes de mer bekväma med matteappen och behövde inte samma stöd för att komma igång. Däremot skiljde sig elevernas fokus 

jämfört med förra gången. Periodvis “lekte” ett flertal elever idag med appens funktioner och tog bilder med sina ipads. 

 
En spontan observation är att möbleringen i grupp inte gynnade elevernas lärande. Eleverna valde att kommunicera mycket med varandra, 

vilket var syftet med möbleringen. Dock samtalade de om andra saker än det matematiska innehållet, vilket ledde till att deras fokus brast. 

Samtalen bidrog inte i deras arbetsgång, utan snarare försummade den.  

Feedback:  

Krävs det överlag mycket eller lite 

stöttning av oss? 

 

 
 

 

 
Verkar eleverna engagerade, uthålliga 

och självständiga? 

Det krävdes mindre stöd av oss än sist men ändå mer än vad vi förväntade oss i utgångsläget. Första halvan av lektionen framför allt 

krävdes en del stöttning. Dels för att två elever missat förra veckans lektion och mötte appen för första gången, dels för vissa tekniska 

problem (någon elev saknade övningen på sin inloggning) och dels viss osäkerhet hos vissa. Under lektionens andra halva upplevde vi att 

vi kunde backa ett steg och låta eleverna arbeta mer självständigt. Det medförde att vi kunde hålla koll via appen för att se var och när 
problem uppstod samt uppmärksamma samtal som ledde till att arbetet stannade upp istället för att gynnas.  

 

Eleverna var engagerade och uthålliga sett till appen i sig, däremot saknades visst engagemang och uthållighet sett till  det matematiska 
innehållet.  

Tydliga instruktioner:  

Behöver de mer instruktioner utöver de 

inledande muntliga tillsammans med de 

skriftliga på tavlan?  

Utöver de som inte var med under lektion förra veckan behövdes väldigt lite extra instruktioner för att de skulle komma igång.  

Konkretisering:  

Använde eleverna konkretiseringen av 
tallinjen?  

 

Vi observerade några elever som använde sig av tallinjerna. Vår upplevelse är att denna konkretisering användes i större utsträckning än 
konkretiseringen av pengar förra veckan.  

Märks det någon skillnad på 
elevlösningarna till de uppgifter som är 

symboliska och de som erbjuder 

bildstöd?  

Majoriteten av de uppgifter som många elever gjort flera försök på saknar bildstöd. Det finns även missar på uppgifter som innehöll en 
tallinje i bildform men dessa var inte alls lika många.   



 

III 

Observationsschema 3 

Observationsschema        Lektion 3 

Generellt:  

Hur agerar eleverna i mötet med 

verktyget? 

 

Hur fungerar placeringarna i 
klassrummet? 

Eleverna var fortsatt positiva, engagerade och motiverade. De var mer självsäkra i användandet av appen vilket gjorde att de kunde arbeta 

mer självständigt. 

 

Placeringarna gjorde att eleverna fick tillbaka sitt fokus. De samtalade i högre grad än under lektion 1 och på ett bättre sätt än under lektion 
2.  

Feedback:  

Krävs det överlag mycket eller lite 

stöttning av oss? 

Det krävdes mindre stöd än under lektion 1 och 2. Endast när eleverna räckte upp handen gick vi fram och stöttade. Överlag höll vi oss i 

“bakgrunden” under denna lektion. Eleverna hjälpte varandra i större utsträckning denna lektion. 

Tydliga instruktioner:  

Behöver de mer instruktioner utöver 

de inledande muntliga tillsammans 
med de skriftliga på tavlan?  

Det krävdes lite repeterande instruktioner från uppvärmningen men överlag behövdes bara stöttning och feedback. Eleverna instruerade 

vid behov kompisen bredvid med hjälp av de instruktioner som gavs under uppvärmningen. 

Konkretisering:  

Saknades de kompletterande 

konkretiseringarna?  

Nej. Denna lektion låg fokus på att eleverna skulle förstå begreppen vilket presenterades i uppvärmningen. Vi upplevde att ingen elev var i 

behov av konkretisering på papper utan fick tillräcklig stöttning av kompis bredvid.  

 



 

IV 
 

Bilaga 2 Missivbrev 

Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för ett 

examensarbete vid lärarutbildningen vid Linnéuniversitet. 

 

Hej!  

Vi är två studenter som utbildar oss till lärare vid Linnéuniversitet. Vi ska nu skriva den 

avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är vårt examensarbete. Examensarbetets syfte 

är att undersöka olika undervisningsstrategier i matematik med hjälp av digitala verktyg. För 

att kunna uppfylla vårt syfte behöver vi samla in material genom observation/videoinspelning 

med elever i en klass. 

  

På er skola kommer undersökningen att genomföras under perioden v. 17-19 under en 

matematiklektion i veckan. Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att 

ert barn deltar i den observation/videoinspelning som ingår i examensarbetet. Alla elever 

kommer att garanteras anonymitet. De skolor/enheter/klasser som finns med i undersökningen 

kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i 

undersökningen. I enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. 

Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan 

forskning eller bearbetning. 

  

Vad vi behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och skickar 

det med eleven tillbaka till skolan senast fredag den 12/4, så att ansvarig lärare kan 

vidarebefordra detta till oss i god tid innan undersökningens start. Sätt således ett kryss i den 

ruta som gäller för er del: 

  

❏   Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

  

❏   Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

___________________________________________________________________________  

Elevens namn 

 

___________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift/er 

  

___________________________________________________________________________ 

Datum 

  

Med vänliga hälsningar 

 

Elina Bild & Julia Lundkvist 

 

eb222uu@student.lnu.se 

jl223rz@student.lnu.se  

  

Handledare för undersökningen är universitetsadjunkt Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet, 

institutionen för matematik, telefon 0706 22 82 79. 
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mailto:jl223rz@student.lnu.se


 

V 

Bilaga 3 Lektionsplaneringar 
Lektionsplanering 1  

Lektion 1 

Årskurs 4 17 elever 30-35 min Taluppfattning 

Designprinciper - Kommunikation och samspel i lärandeprocessen 

- Feedback - Genom direkt och kontinuerlig återkoppling som synliggör kunskap och 

utvecklingsområden främjas elevernas uthållighet, engagemang och självständighet.  

- Tydliga instruktioner - Genom formella och informella instruktioner erbjuds eleverna 

guidade tillvägagångssätt som främjar förståelse och leder dem framåt i processen.  

- Konkretisering - Genom konkretisering med hjälp av olika representationsformer och 

artefakter/verklighetsanknytning utvecklar eleverna matematisk förståelse samt 

förmågan att gå från konkret till abstrakt och omvänt.  

Ramar för lektionen: 

- Eleverna sitter på sina ordinarie platser i klassrummet (i par med ansiktena vända 

framåt mot tavlan).  

- Utöver ipads ges eleverna stöd av oss, skriftliga instruktioner och olika 

representationsformer (symbol, text, bild). 

- Steg för steg-instruktioner gemensamt vid inloggning. 

- Modellering av testuppgift för att tydliggöra arbetssättet. 

- Individuellt utvalda uppgifter enligt kunskapsnivå. 

- Exit tickets för reflektion. 

Genomförande: 

1. Introduktion - Går igenom vad som kommer hända under dessa tre lektionerna. Visa 

inloggningsexempel. (max 5 min)  Dela ut kompletterande skriftliga instruktioner 

(arbetsgången och konkretisering av tals värde).  

 

2. Genomgång + testuppgift (10 min) 

- Öppna appen + logga in (klasskod 468426) 

- Gå in på testuppgift, vi läser första uppgiften högt, eleverna svarar i helklass och för in sitt 

svar. Hur ser det ut när uppgiften är genomförd? Eventuellt testa att svara fel medvetet.  

- Förklara att eleverna kommer arbeta med blandade uppgifter så det är inte säkert att ni gör 

exakt samma. Det finns en övning delad på er ipad.  

 

3. Huvudaktivitet (ca 15 min) 

- Eleverna genomför lektion 1 på varsin ipad.  

- Vi håller koll på resultatet och stöttar där det behövs. 

 

4. Slutgenomgång (ca 5 min) 

- Exit ticket (anonym), slutna frågor. 



 

VI 

Lektionsplanering 2 

Lektion 2 

Årskurs 4 17 elever 35-40 min Taluppfattning 

Designprinciper - Kommunikation och samspel i lärandeprocessen 

- Feedback - Genom direkt och kontinuerlig återkoppling, från verktyget, läraren samt 

genom samtal med klasskamrater, synliggörs kunskap och utvecklingsområden som 

främjar elevernas uthållighet, engagemang och självständighet.  

- Tydliga instruktioner - Genom formella och informella instruktioner erbjuds eleverna 

guidade tillvägagångssätt som främjar förståelse och leder dem framåt i processen.  

- Konkretisering - Genom konkretisering med hjälp av olika representationsformer och 

artefakter som verklighetsanknyter, utvecklar eleverna matematisk förståelse samt 

förmågan att gå från konkret till abstrakt och omvänt.  

Ramar för lektionen: 

- Elevernas bänkar placeras i grupper om 4 (varje elev sitter mitt emot någon).  

- Utöver ipads ges eleverna stöd av: 

- skriftliga instruktioner på tavlan, 

- samtal med oss lärare och sina klasskamrater,  

- olika representationsformer i form av symboler, text och bilder i appen, på tavlan 

samt en konkretisering av tallinjen på papper. 

- Modellering av användning av tallinjen vid introduktionen. 

- Individuellt utvalda uppgifter enligt kunskapsnivå. 

- Exit tickets för reflektion. 

Genomförande: 

1. Introduktion - Genomgång av dagens lektion, användning av tallinjen och inloggning (5-10 

min).  

Exempeluppgift: Rita upp en tallinje med siffrorna 0-20 och en med 0-100 (tiotal). Vilket tal 

pekar pilen på?  

 

2. Huvudaktivitet (ca 15-20 min) 

- Eleverna genomför lektion 2 på varsin ipad.  

- Vi håller koll på resultatet och stöttar där det behövs (vi håller koll via ipad och cirkulerar i 

mindre utsträckning än vid lektion 1).  

 

3. Slutgenomgång (ca 5 min) 

- Exit ticket, slutna och öppna frågor. 

 

 

 

  



 

VII 

Lektionsplanering 3 

Lektion 3 

Årskurs 4 17 elever 35-40 min Taluppfattning 

Designprinciper - Kommunikation och samspel i lärandeprocessen 

- Feedback - Genom direkt och kontinuerlig återkoppling, från verktyget, läraren samt 

genom möjlighet till samtal med en klasskamrat, synliggörs kunskap och 

utvecklingsområden som främjar elevernas uthållighet, engagemang och 

självständighet.  

- Tydliga instruktioner - Genom formella och informella instruktioner erbjuds eleverna 

guidade tillvägagångssätt som främjar förståelse och leder dem framåt i processen.  

- Individanpassning - Genom individanpassade val av uppgifter utvecklas eleverna 

utifrån sin egen förmåga. 

- Konkretisering - Genom konkretisering med hjälp av olika representationsformer i 

appen som verklighetsanknyter, utvecklar eleverna matematisk förståelse samt 

förmågan att gå från konkret till abstrakt och omvänt.  

Ramar för lektionen: 
- Elevernas bänkar placeras i par med ansiktet mot tavlan.  

- Utöver ipads ges eleverna stöd av: 

- skriftlig arbetsgång på tavlan, 

- samtal med oss lärare och en  klasskamrat,  

- olika representationsformer i form av symboler, text och bilder i appen.  

- Uppvärmning med fokus på matematiska begrepp. 

- Individuellt utvalda uppgifter enligt kunskapsnivå. 

- Exit tickets för reflektion. 

Genomförande: 

1. Introduktion - Uppvärmning och inloggning (10-15 min).  

Uppvärmningsövning: 

Exempeluppgifter (positionssystemet, tiotal, hundratal, tusental, avrundning) 

 

2. Huvudaktivitet (ca 15-20 min) 

- Eleverna genomför lektion 3 på varsin ipad.  

- Vi håller koll på resultatet och stöttar där det behövs (vi håller koll via ipad och cirkulerar i 

mindre utsträckning än vid lektion 1 och 2).  

 

3. Slutgenomgång (ca 5 min) 

- Exit ticket, slutna och öppna frågor. 
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Bilaga 4 Analysverktyg 
Analysverktyg 1 

 Multimodal analys Reflektion 

Generell 

struktur -  

Undervisnings
miljö 

 

 

Vad är det som framställs och hur är innehållet strukturerat? 

 

(Hur ser klassrummet ut? Hur placerades eleverna? Hur blev planeringen i 
praktiken? Helheten av lektionen. Hur strukturerades innehållet?) 

Vilken betydelse kan klassrumsmöbleringen ha haft för att möjliggöra det fokus som 

fanns?  

 
Hade de som satt enskilt bett om hjälp lika mycket om de satt tillsammans med 

någon? 

 
Hur kan den innehållsmässiga strukturen förändras för att sätta det matematiska 

innehållet mer i fokus än själva appen? 

 -Bänkarna placerades i par. 
-Klassrumsmöbleringen gjorde att eleverna inte hade direkt ögonkontakt 

med någon.  

-Planeringens struktur -steg för steg. 
-Lektionens innehåll förmedlades både skriftligt och muntligt och stöttades 

av en gemensam modellering. 

-Den innehållsmässiga strukturen blev: genomgång i helklass → 

modellering i helklass → eget arbete → avslutning i helklass. 
-Avslutningen bestod av exit tickets i form av fyra ja/nej frågor. 

-Placeringen kunde skapa känsla av att kommunikation inte uppmuntrades. 
-De elever som inte satt bredvid någon behövde mer stöd av oss. 

-De som satt bredvid någon tog i större utsträckning hjälp av varandra. 

-Klassrumsmöbleringen ska tas hänsyn till i skapandet av en situerad aktivitet 
(Strandberg, 2017). 

-Nästa tillfälle- eleverna får möjlighet att sitta tillsammans med någon + uppmuntran 

till kommunikation. 

-En utvecklingsmöjlighet vore att placera bänkarna i grupp om fyra.   
-Nästa tillfälle kan taluppfattning ges mer utrymme i den inledande genomgången. 

-Trots en medierande artefakt som förmedlar det matematiska innehållet krävs andra 

aspekter för en lyckad helhet (Strandberg, 2017).  

Multimodal 

samverkan 

 
 

Närhet och samverkan mellan skriven text och andra semiotiska resurser. 

 

Vad uttrycker de varierade resurserna i den digitala texten? (text, bilder, 
ljud) 

 

Hur ser relationen och samverkan (interaktionen) ut mellan oss, eleven och 
artefakten? 

 

Finns det en röd tråd mellan aktuella begrepp samt beskrivningar och 

förklaringar i form av text, bild och verbal framställning?  

Ska vi aktivt röra oss bland eleverna i samma utsträckning eller hålla oss mer i 

bakgrunden och använda oss av de digitala lärarfunktionerna i appen? 

 
Kommer elevernas självständighet att gynnas eller missgynnas av att vi håller oss i 

bakgrunden under arbetsgången? 

 
Hur kan vi få det specifika innehållet inom taluppfattning att genomsyra hela 

lektionen och skapa en innehållsmässig röd tråd? 



 

IX 

 

 
 

 

 

 
 

 

-Matteappen erbjuder varierande representationsformer. 

-Uppgifterna i lektion 1 bestod främst av symboler eftersom uppgifterna 
handlade om positionssystemet men till viss del fanns även uppgifter som 

bestod av bilder. 

-Komplement - bilder på pengar. 

-Elevernas exit tickets visade att de flesta inte använde sig av detta 
hjälpmedel. 

-Semiotiska resurser fanns tillgängliga i form av muntlig kommunikation 

mellan eleverna samt mellan oss och eleverna. 
-Positiv samverkan som vi observerade speglades i elevernas exit tickets. 

-Denna lektion skulle eleverna få lära känna appen. 

-Nästa tillfälle läggs fokus på det matematiska innehållet. 

-Under lektion 1 rörde vi oss aktivt bland eleverna. 

-Enligt Vygotskijs beskrivning av kulturella artefakter kan ipaden ses som ett verktyg 
som hjälper eleverna att forma, bygga upp och utveckla sin förståelse (2017). 

-Nästa tillfälle- inte vara lika aktiva och se hur elevernas självständighet gynnas eller 

missgynnas av detta. 

-Nästa lektion- genomgång av tallinjen - uppgifter i Matteappen- avslutande exit 
tickets. 

Figurativt 

språk 

(avbildande, 
föreställande 

i text, bild 

osv.) 

 
Fokus på 

specifika 

ämnesdelar.  
 

Vilka förklaringsmodeller användes i relation till det matematiska 

innehållet?  

Vad är det vi förmedlar?  
Vad tillför det?  

 

Finns det problem med sättet innehållet förmedlas på?  

Togs någon förkunskap för given? 
Behöver förklaringsmodellen ändras? 

 

Hur ska vi välja ut lämpliga förklaringsmodeller i relation till innehållet och elevernas 

förkunskaper? 

 
Tror vi att de kommer använda en konkretisering denna gång om det erbjuds? 

 

 
 

- Matematiskt innehåll -tallinjen, positionssystemet och tals värde.  

- Utskriven förklaringsmodell av positionssystemet och tals värde i form av 
pengar kopplat till tusental, hundratal, tiotal och ental.  

- Förklaringsmodell för tallinjen saknades i utgångsläget men skapades 

verbalt under lektionens gång - tallinjen som en termometer. 
- Behovet uppstod vid en uppgift om negativa tal. 

-Förståelsen för tallinjen togs för given.  

 
- Lite användning av förklaringsmodellen av positionssystemet (pengarna). 

- Tillförde inte mycket i processen. 

- Sämre förståelse för tallinjen än tals värde. 

-Sammanställning av resultat i matteappen, observation och analys banar väg för 

nästa förklaringsmodell. 
- Eleverna hade sämre förståelse för tallinjen, abstrakt och svår. 

- Konkretiserad förklaringsmodell av en tallinje relevant för lektion 2.   

- Förväntas tillföra mer än förklaringsmodellen för lektion 1. 
 

 

 
 

.  

 

 
 



 

X 

Värden  

 
 

Förhållningssätt till lärandesituationen.  

 
Vilka normer verkar råda i klassen. Ser eleverna det matematiska 

innehållet? Förändras det mellan lektionerna? 

Hur behåller vi det positiva och engagerade förhållningssättet och nyfikenheten? 

 
Hur möjliggör vi att eleverna fortsätter fokuserar på det matematiska innehållet 

istället för på “lekfaktorer”?  

 

 

 

- Positivt förhållningssätt hos eleverna inför det nya arbetssättet. 

- Trots ett verktyg med flera “lekfaktorer” höll fokus på det matematiska 

innehållet. 
- Möjligheter finns att göra figurer och färglägga i appen men prioriterades 

inte av eleverna.  

- Kommer det hålla i sig eller handlar det om att de inte har hittat dessa 
funktioner ännu?  

- Digitala verktyg stärker engagemang och inställning till lärandet (Day, 2014, Hilton, 

2016, Kyriakides mfl., 2015 & Sayan, 2015). 

- Kontextens betydelse runt om artefakterna (värderingar, kunskaper, livsmönster och 
förväntningar). (Strandberg,2017) 

- Artefakten/verktyget i sig är inte tillräckligt. 

- Lagom utmaning = självförtroende och intresse.  
- Fortsatt varierade uppgifter enligt kunskapsnivå med ännu mer anpassning. 

 

 

  



 

XI 

Analysverktyg 2 

 Multimodal analys Reflektion 

Generell 

struktur -  
Undervisnings

miljö 

 

 
 

Vad är det som framställs och hur är innehållet strukturerat? 

 
(Hur ser klassrummet ut? Hur placerades eleverna? Hur blev planeringen i 

praktiken? Helheten av lektionen. Hur strukturerades innehållet?) 

 

 

Skulle vi kunna få tillbaka det fokus som fanns under lektion 1 genom att gå tillbaka 

till en liknande möblering? 
 

Vilka elever kommer gynnas mest? Vilka kommer eventuellt missgynnas? 

 

Hur ska lektionen strukteras? 

 -Bänkarna var placerade i grupper om fyra. 

-Placeringarna skapade naturliga samtal. 
-Elevernas bestående fokus försvann. 

-Möbleringen gynnade inte elevernas lärande. 

-Eleverna kommunicerade - men om andra saker än det matematiska 
innehållet. 

-Lektionens struktur - steg för steg. Genomgång-arbete i appen-exit tickets. 

-Klassrumsmöbleringen skapade ett tillåtande klimat att samtala - men tog bort 

elevernas fokus på innehållet. 
-Nästa gång- gå tillbaka till möblering som lektion 1. 

-Eleverna sitter bredvid någon de trivs med. 

-Placeringen  i lektion 2 skapade en blandning i förhållande till elevernas 
kunskapsnivå. Strandberg (2017) beskriver Vygotskijs proximala utvecklingszon där 

ett barn kan utvecklas i större utsträckning genom interaktion med en mer kunnig 

kamrat än om den förväntas utvecklas på egen hand. 
-Struktur för lektion 3- genomgång, arbete i appen, exit tickets. 

Multimodal 

samverkan 
 

 

 

Närhet och samverkan mellan skriven text och andra semiotiska resurser. 

 
Vad uttrycker de varierade resurserna i den digitala texten? (text, bilder, 

ljud) 

 
Hur ser relationen och samverkan (interaktionen) ut mellan oss, eleven och 

artefakten? 

 

Finns det en röd tråd mellan aktuella begrepp samt beskrivningar och 
förklaringar i form av text, bild och verbal framställning?  

Hur kan vi fortsätta att använda oss av appens funktioner och samtidigt upprätthålla 

vår del av samverkan? 
 

Hur kan vi skapa balans i relationen mellan lärare, elev och artefakt? Hur undviker vi 

att en relation tar för mycket plats på bekostnad av en annan? 
 

Hur kan vi bibehålla den innehållsmässigt röda tråden med hjälp av vår utökade 

förståelse för klassen? 

 

 
 

 

 
 

 

 

-Lektion 2 erbjöds bild av tallinjen på ungefär hälften av uppgifterna.  

-Samverkan mellan eleverna och artefakten hade inte lika bra flyt. 
-  I två av grupperna samtalades det mycket - ej om matematik. 

-Elevernas arbetsgång missgynnades. 

-Tallinjen genomsyrade hela undervisningen i form av text, bild och verbal 
framställning.  

- Under lektion 2- mindre aktiva när det kom till stöttning av elever. 

-Strandberg (2017) beskriver Vygotskijs definition av en framgångsrik elev där 
eleven tar vara på de möjligheter som finns i omgivningen genom att interagera med 

lärare, klasskamrater och andra vuxna i sin omgivning, samt tar hjälp av verktyg och 

hjälpmedel av olika slag. 
-Nästa gång- erbjuda möjlighet till samverkan samtidigt som placeringen av eleverna 

uppmanar till mer fokus på artefakten.  

-Nästa lektion - utforma innehållet utifrån elevernas resultat och vår observation. 
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-Bristande koncentration- för mycket input? 

-Lektion 3- mindre mängd av input - gynnsamt? 

Figurativt 

språk 

(avbildande, 
föreställande 

i text, bild 

osv.) 
 

Fokus på 

specifika 

ämnesdelar.  

Vilka förklaringsmodeller användes i relation till det matematiska 

innehållet?  

Vad är det vi förmedlar?  
Vad tillför det?  

 

Finns det problem med sättet innehållet förmedlas på?  
Togs någon förkunskap för given? 

Behöver förklaringsmodellen ändras? 

Hur ska vi välja ut lämpliga förklaringsmodeller i relation till innehållet och elevernas 

förkunskaper? 

 
Ska vi under lektion 3 erbjuda en kompletterande konkretisering eller utforska 

möjligheterna utan detta? 

 
 

Hur kan vi på ett smidigt sätt involvera relevanta begrepp utöver befintlig 

förklaringsmodell? 

 

 

 

- Genomgång: Uppritad tallinje, synliggjorde tals värde och olika 

talintervaller. 

- Syftet var att visa att tallinjer kan se olika ut och hur de kan förstås. 
- Utskrivet material med två olika tallinjer som komplement under arbetet 

(för att lista ut talintervallen och som konkretisering).  

- Tanken om termometern som konkretisering förkastades, talintervallerna 
var viktigare och prioriterades.  

- Risk att förvirra eleverna med för mycket material och input.   

- Lyckat val av förklaringsmodell. Användes av fler än under lektion 1 
(kanske följd av bättre förståelse för kontexten). 

- Problem som uppstod gällde oväntad bristfällig förståelse för begrepp som 

addera, subtrahera, differens, före, efter och mittemellan (hämmade 

elevernas arbete).  
- Diskussion om relevanta begrepp behöver ses över för lektion 3 (undvika 

att utvecklingen bromsas). 

 
 

 

- Dra nytta av kunskapen som kommit ur analys 1 och 2. 

- Använda resultat i appen, observation, videoinspelning samt klasslärarens kunskap 

och noggrant se över var extra stöd behövs, vad som kan tillföra något och vad som 
eventuellt är överflödigt.  

- Trots att fler använde det utskrivna materialet än under lektion 1 är vi nyfikna på 

ifall de utskrivna konkretiseringarna faktiskt tillför något  eller om de är överflödiga.  
- Erbjuda tydliga förklaringsmodeller under lektionens introduktion, reda ut viktiga 

aspekter i det matematiska innehållet mer än under lektion 1 och 2.  

- Märks det någon skillnad? 
- Stöttas de tillräckligt av appen i kombination med de tydliga instruktionerna, 

feedback från lärare, klasskamrat? 

- Stöttning för att reda ut begrepp saknas i appen. 

- Den introducerande genomgången skulle kunna bestå av en uppvärmningsövning 
där eleverna aktivt deltar för att reda ut begreppen på något sätt.  

- Den sociokulturella kunskapssynen ska genomsyra även detta. 

- Mål: bidra till ett matematiskt tänk där de samtalar om matematik för att förstå.  

Värden  
 

Förhållningssätt till lärandesituationen.  
 

Vilka normer verkar råda i klassen. Ser eleverna det matematiska 

innehållet? Förändras det mellan lektionerna? 
 

Hur behåller vi det positiva och engagerade förhållningssättet och nyfikenheten? 
 

Hur möjliggör vi att eleverna återfår sitt fokus på det matematiska innehållet 

samtidigt som de tar vara på de sociala utvecklingsmöjligheterna? 
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- Bevarat positivt förhållningssätt hos eleverna.  

- Goda möjligheter att bevara elevernas intresse under matematiklektionen. 
- Erbjöd förklaringsmodeller baserat på elevernas behov.  

- Syftet: att eleverna inte skulle behöva stöta på problem som saknade stöd 

för att reda ut tappa motivation att utvecklas.  

-Varierade, lagom utmanande uppgifter.  
- Förändrat klassrumsklimat uppmuntrade till samtal och samverkan.  

- Allt utom möbleringen gav positiva resultat.  

- Planering missgynnades något av möbleringen och det förändrade 
klassrumsklimatet. Det påverkade normerna i klassrummet. Fokuset på det 

matematiska innehållet minskade. “Lek” upplevdes som mer accepterat.  

 
 

 - Valet av uppgifter görs systematiskt med individfokus. -Alla ska utmanas utifrån 

sin nivå och inte möta uppgifter som är alldeles för lätta eller alldeles för svåra.  
- Vi kommer att behålla samma strategi när vi planerar lektion 3. Valet av uppgifter 

var bra. 

- Några enstaka undantag där eleverna kan utmanas ytterligare nästa gång för att de 

ska kunna utvecklas vidare och inte stå still. 
- Kommer orginalmöbleringen ta tillbaka det matematiska fokuset? 

- Kommer vi kunna koppla dessa faktorer till varandra?  

- Ta tillbaka normen som gör skillnad på lektion och lek.  
- Återskapa det matematiska fokuset med förändrat klassrumsklimat. 

- Den aktiva genomgången vid lektionens kan förhoppningsvis leda till att eleverna 

bevarar ett matematiskt kommunikativt  arbetssätt och matematiskt fokus i större 
utsträckning än under lektion 2.  
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Analysverktyg 3 

 Multimodal analys Avslutande reflektion/ slutsatser 

Generell struktur -  

Undervisningsmilj
ö 

 

 

 

Vad är det som framställs och hur är innehållet strukturerat? 

 
(Hur ser klassrummet ut? Hur placerades eleverna? Hur blev 

planeringen i praktiken? Helheten av lektionen. Hur strukturerades 

innehållet?) 

Vilka slutsatser kan dras gällande klassrumsmöbleringen?  

 
Vilka slutsatser kan dras om den övergripande strukturen? 

 

På vilket sätt bidrog den praktiska genomgången? 

 -Bänkarna placerades i par - eleverna satt med någon de var bekväm 

med. 

- Kunskapsnivån var varierad- de svaga eleverna satt med någon som 
kunde lyfta dem. 

-Positivt resultat- eleverna var betydligt mer fokuserade på det 

matematiska innehållet + använde varandra som stöd. 
-Lektionens struktur- aktiv genomgång, arbete i appen, avslutande 

exit tickets. 

-Ingen kompletterande konkretisering. 

-3 sammansättningar har prövats. Enskilt, grupp, par. Den tredje var en blandning där 

den första och andra balanserades.  

-Alternativ 3 var mest gynnsamt.  
-Framgångsfaktorer: 

Lagom mängd intryck, bänkkamrat de kände sig bekväma med och som kunde lyfta 

dem/bidra.  
-Fallgropar:  

Par med en sådan kompisrelation som inte kunde upprätthålla matematiska samtal. 

-Den övergripande strukturen behölls genom alla lektioner.  
-Förändringar gjordes av lektionsspecifika ramar.  

-Den praktiska genomgången gynnade arbetsprocessen och tillförde god förberedelse.  

-Större behov av begreppsförståelse än konkretisering i bildform. 

Multimodal 

samverkan 

 
 

 

Närhet och samverkan mellan skriven text och andra semiotiska 

resurser. 

 
Vad uttrycker de varierade resurserna i den digitala texten? (text, 

bilder, ljud) 

 

Hur ser relationen och samverkan (interaktionen) ut mellan oss, 
eleven och artefakten? 

 

Finns det en röd tråd mellan aktuella begrepp samt beskrivningar och 
förklaringar i form av text, bild och verbal framställning?  

Hur åstadkoms balansen i samverkan mellan de olika aktörerna i 

undervisningssituationen? 

 
 

Vilka slutsatser kan dras om betydelsen av den innehållsmässigt röda tråden? 
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-Matteappen fick i större utsträckning fungera på egen hand denna 

lektion. 
-Uppgifterna innehöll mer abstrakta moment. 

-Konkretisering i uppgifterna - text och beskrivningar. 

-Ej kompletterande bilder- fokus låg på begrepp. 

-Samverkan flöt på bättre. 
-Fokuset på begrepp genomsyrade hela lektionen. 

-Matteappen erbjuder tillräckligt med representationsformer och social samverkan 

-Möblering och placering gjorde att de tillgängliga resurserna kunde tillvaratas och 
skapa en god balans.  

-Röda tråden avgörande för att skapa självständighet och för att behålla fokus på en 

förklaringsmodell. 

Figurativt språk 

(avbildande, 

föreställande 
i text, bild osv.) 

 

Fokus på 

specifika 
ämnesdelar.  

Vilka förklaringsmodeller användes i relation till det matematiska 

innehållet?  

Vad är det vi förmedlar?  
Vad tillför det?  

 

Finns det problem med sättet innehållet förmedlas på?  

Togs någon förkunskap för given? 

Vilka slutsatser kan dras om val av lämpliga förklaringsmodeller i relation till 

innehållet och elevernas förkunskaper? 

 
Vilka slutsatser kan dras om betydelsen av konkretisering i olika former? 

 

 
 

- Förklaringsmodell för positionssystemet med fokus på tals värde 

och avrundning. 
-Skapade förförståelse och ett tankesätt som gav varje siffra en 

innebörd. Ersatte konkretisering i bildform. 

-Ledde till begreppsförståelse som hjälpte till i uppgifterna. 
-Möjliggjorde självständighet. 

-De svaga eleverna behövde konstinuerliga instruktioner. 

-Hade ev gynnats av en tillhörande mall för positionssystemet.  

- Förståelse för elevernas förkunskaper. 

- Större behov av begreppsdiskussioner än bildstöd.  

Värden  

 

 

Förhållningssätt till lärandesituationen.  

 

Vilka normer verkar råda i klassen. Ser eleverna det matematiska 
innehållet? Förändras det mellan lektionerna? 

 

Hur kan det positiva och engagerade förhållningssättet och nyfikenheten bevaras? 

 

Hur möjliggör vi att eleverna behåller sitt fokus på det matematiska innehållet 
samtidigt som de tar vara på de sociala utvecklingsmöjligheterna? 

 
 

 

- Bevarat positivt förhållningssätt hos eleverna. 
-Resultat av en kombination mellan möbleringen och välanpassade 

uppgifter. 

-Klassrumsklimatet medförde en norm liknande den som fanns under 
lektion 1, skillnad på lektion och lek.  

- Matematiskt fokus behölls i appen och i samtalen, följde normen.  

- Lära känna eleverna och i vilken kontext de fungerar bäst. 
- Dynamiskt tankesätt i planeringen (utmana och motivera). 

- Förebygger att eleverna eventuellt tappar motivation. 

- Ett klassrumsklimat skapas där eleverna kan ta vara på de sociala 
utvecklingsmöjligheterna. 
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