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Abstrakt 
 

För att ge lärare på fritidshemmet ökad kunskap kring hur arbetet med digitala verktyg 

kan se ut, har iPads använts i denna studie för att öka motivationen till matematik bland 

elever på fritidshemmet. Studien grundar sig i en aktionsforskningsansats och en aktion 

har genomförts på ett fritidshem. Aktionen har inneburit en workshop med sju 

matematiska appar, samt en testperiod under fem veckor där eleverna fått möjlighet att 

arbeta med apparna. Fyra fritidslärare har intervjuats, två gånger var. Sammanlagt åtta 

intervjuer har genomförts, fyra nulägesintervjuer före aktionen och fyra 

utvärderingsintervjuer efter aktionen. De fyra fritidslärarna som intervjuats medverkar i 

aktionsforskningen och intervjuerna är genomförda på det fritidshem där 

aktionsforskningen utförs. Samtliga lärare arbetar på det fritidshem där studien 

genomförts. Aktionsforskningen resulterade i ökade frivilliga matematiska aktiviteter på 

fritidshemmet bland eleverna samt ett en ökad kunskap och trygghet bland fritidslärarna 

om hur användandet av digitala verktyg kan se ut. 

 

Nyckelord 
Digitala verktyg, Matematik, Fritidshem, iPads, Motivation  

 

Abstract 

 
Engelsk titel: May we use the iPad? How students can be motivated to work with 

mathematics with the help of digital tools. 

 

To give teachers in after-school programs increased knowledge about activities 

involving digital tools, this study is using iPads to increase students’ motivation to work 

with mathematics in the after-school program. The study is based on action research and 

an action has been made in an after-school program. In this action, a workshop, 

involving seven mathematical apps, has been made, and during a test period of five 

weeks, the students had the opportunity to work with the apps. Four after-school 

teachers have been interviewed, two times each. A total of eight interviews have been 

made, four interviews to analyse the present situation before the action and four 

interviews to analyse the outcome of the action. The four teachers, being interviewed, is 

included in the action research and the interviews are being carried out in the after-

school program where the action research takes place. All the teachers are working in 

the after-school program where this research has been made. The action research 

resulted in increased volunteered mathematical activities among the students. The 

research also resulted in increased knowledge and confidence among the teachers about 

the using of digital tools in education.  
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1 Inledning 
 

Det räcker inte med att köpa in digitala verktyg och tro att alla problem ska vara 

lösta. 

(Rosensköld Gustaf, 2017) 

 

I den reviderade versionen av läroplanen från 2017 (Skolverket, 2017) har det införts 

mål kring digitala verktyg i skolan. Dessa nya mål kring digitala verktyg har införts till 

de flesta skolämnen samt fritidshemmet. Målen beskriver bland annat att elever ska 

kunna använda sig av de digitala verktygen när de arbetar med olika ämnen. Under 

fritidshemmets del i läroplanen står det bland annat beskrivet att eleverna ska arbeta 

med digitala verktyg för att kommunicera och arbeta med estetiska uttryck. Den nya 

delen om digitala verktyg i läroplanen visar därmed att vi går mot ett mer digitaliserat 

samhälle.  

 

De flesta elever förstår vikten av att lära sig matematik, men upplever däremot att 

lektionerna går långsamt och är tråkiga till skillnad från många andra ämnen 

(Skolverket, 2004). Många elever upplever en känslomässig blockering kring 

matematiken om de upplever den som svår (Adler & Adler, 2006). Detta stämmer 

överens med våra egna observationer. Dessutom har vi upplevt att eleverna tenderar att 

få en negativ bild på matematiken, där det sociala klimatet spelar in på elevers 

inställning till matematiken. Om vårdnadshavarna eller kompisarna säger sig vara dåliga 

på matematik, smittar det lätt av sig, och eleven får en negativ inställning till 

matematiken. Dewey (1999) skriver att det är viktigt att läraren hittar material som 

skapar ett intresse hos eleverna för att stötta och engagera elever att uppnå målen.  

 

Enligt en undersökning av Lärarnas Riksförbund (2016) får endast 14 procent av lärarna 

fortbildning i digitala verktyg av sina arbetsgivare. Många lärare saknar därför kunskap 

om hur de kan arbeta med digitala verktyg för att utveckla elevernas kunskaper inom 

olika ämnen. Under de 20 veckor vi sammanlagt varit ute på verksamhetsförlagd 

utbildning på fritidshem, har vi upptäckt att många skolor inte använder sina resurser i 

form av digitala verktyg. Utifrån diskussioner med lärare på fritidshem har det kommit 

fram att anledningen till detta är okunskap kring användningen av digitala verktyg. 

 

Vi, som utbildar oss till grundlärare med inriktning fritidshem, ser detta som ett 

problem. Hur ska vi kunna engagera elever till att arbeta med digitala verktyg på 

fritidshemmet och utveckla kunskaper kring andra ämnen, om vi själva inte har den 

kunskap som krävs för att föra vidare kunskapen till eleverna? Utifrån observationer och 

diskussioner med elever har vi upptäckt att elever dras till användandet av digitala 

verktyg, och detta är även ett intresse hos många i hemmet. Vår tanke är att fritidslärare 

kan dra nytta av detta intresse för att engagera elever i något som många inte har 

intresse för, nämligen matematik.  

 

Vi vill undersöka hur elever kan motiveras till att arbeta med matematik med hjälp av 

digitala verktyg och på vilket sätt detta kan utvecklas genom att introducera eleverna för 

olika appar. Under studien kommer ett projekt skapas där appar som har sin 

utgångspunkt i träning av matematiska färdigheter presenteras och utforskas. 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som, enligt lärare på fritidshem, 

påverkar elevers motivation till att arbeta med matematik. Specifikt syftar studien till att 

undersöka om och hur elever, enligt lärare på fritidshem, motiveras av digitala verktyg i 

form av olika typer av appar.  

 

I detta utvecklingsarbete kommer även kunskap om hur lärare på fritidshemmet kan 

arbeta med matematik och digitala verktyg för att motivera elever presenteras.  

Målet med denna studie är att motivera elever till att självständigt ingå i matematiska 

aktiviteter med hjälp av digitala verktyg. Genom denna utvecklingsstudie hoppas vi att 

projektet som startats fortgår efter forskningstiden och att fritidslärarna blir mer 

bekväma i användandet av digitala verktyg på fritidshemmet, för att utveckla eleverna, 

fritidslärarna och fritidshemmet. 

 

De frågeställningar som ligger till grund för vårt utvecklingsarbete är: 

 

• Vilka faktorer, anser lärare på fritidshem, påverkar elevers motivation till att 

arbeta med matematik med hjälp av digitala verktyg? 

• Hur kan elever motiveras till att arbeta med matematik på fritidshemmet med 

hjälp av digitala verktyg? 

• Vilka kategorier av appar motiverar eleverna? 
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3 Begrepp 

I detta stycke benämns olika ord och begrepp som är relevanta för studien. För att 

tydliggöra vad vi avser med dessa begrepp kommer de att beskrivas här under. Dessa 

definitioner är gjorda av oss, och är utifrån våra perspektiv på begreppen.  

3.1 App 

 

App eller appar definieras i denna studie som spel, där appens syfte är att bidra med 

matematiska kunskaper till eleverna. Nedan ser vi vilka olika kategorier av appar 

studien har använt sig av och bilaga 4 visar vilka olika appar studien har använt sig av. 

 
3.1.1 Olika sorters appar 

 

I denna studie presenteras tre olika kategorier för matematiska appar. Apparna har 

delats in i tre olika kategorier som kallas ”spelappar”, ”öppna appar” och  

”kodningsappar”. 

 
3.1.1.1 Spelappar 

 

Spelappen är utformad som ett spel där personen som spelar får en belöning, när 

personen klarar av en uppgift. Denna belöning kan vara något som personen kan 

använda för att bygga något som gör att belöningen som delas ut blir större vid varje 

avklarad uppgift, eller något som för en vidare till nästa nivå. 

 
3.1.1.2 Öppna appar 

I den öppna appen får personen ingen belöning när den klarar av en uppgift utan får 

nästa uppgift och försöker klara av den och så fortsätter appen. Spelaren kan ”hoppa” 

mellan olika delar, med andra ord finns det ingen specifik väg att gå för att genomföra 

appen.  

 
3.1.1.3 Kodningsappar 

 

Kodningsapparna är appar som inte syftar till de fyra vanliga räknesätten, 

multiplikation, division, addition och subtraktion. Dessa appar syftar till att lära 

eleverna koda och programmera olika objekt på ett lekfullt och lärorikt sätt genom att ge 

objektet olika förbestämda kommandon så att de kan röra sig på en bestämd bana. 

4 Tidigare forskning 

 

Under denna del presenteras forskning som jämför matematikundervisning utan digitala 

verktyg och med hjälp av digitala verktyg. Här presenteras även forskning som visar hur 

olika digitala verktyg kan användas inom matematikundervisningen. Det som vi i 

Sverige kallar för fritidshem, fungerar på liknande vis i de nordiska länderna Sverige, 

Danmark och Norge (Andersson, 2012). I andra länder heter det något annat och 

fungerar annorlunda, därför beskrivs det i följande artiklar som ”after school activities”. 

Med anledning av att det finns väldigt lite forskning kring fritidshem har vi valt att 

använda oss av artiklar som inkluderar ”after school activities” och kommer försöka 

appropriera detta till vår forskningskontext.  
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4.1 Digitala verktyg som motivationsredskap 

 

Clarke och Abbott (2016) skriver om vikten i att läraren har kompetens om vad som 

motiverar och intresserar eleverna. En kompetent lärare krävs även när dessa appar ska 

anpassas till verksamheten så att de följer de mål och kriterier som är relevanta för 

ämnet och elevernas ålder. Genom att introducera iPads för elever som gick i 

grundskolan kunde de se en ökning av elevernas motivation koncentration och 

självsäkerhet. Även Fogel, Miltenberger, Graves och Koehler (2010) stärker elevernas 

självförtroende och vikten av att se vad elever är intresserade av för att motivera dem. 

Deras studie visar att elever som inte vågar vara med på idrotten motiverades till att 

vara med på idrottslektionerna efter att de blivit introducerade till att testa olika appar 

som var idrotts inspirerade. Det som Clarke och Abbot (2016) och Fogel et al. (2010) 

påpekar i sina studier använder vi oss av när vi söker efter appar för att motivera 

eleverna utifrån deras intressen och kunskaper, samt de färdigheter som de behöver 

utveckla i matematik. Genom att göra detta hoppas vi att eleverna skapar ett intresse för 

matematik vilket kan motivera dem till att arbeta med matematik.  

 

Rocket Math är en app som Attard och Northcote (2011) testar på en grupp elever i 

deras studie. Appen är utformad som ett spel vilket de påpekar är en fördel eftersom det 

gör eleverna mer engagerade och de glömmer bort att de tränar på matematik. Detta 

bidrar till elevernas motivation. Rocket Math är en app där eleverna får träna på 

multiplikation. Svårighetsgraden kan inte ändras efter behov vilket de menar är en ett 

problem med appen men att appen är bra för elever som behöver utveckla eller repetera 

sina kunskaper inom multiplikation. 

Eftersom Attard och Northcotes resultat visar att elevernas motivation ökar när de inte 

tänker på att det de gör är skolarbete skapas en motivation till att fortsätta arbeta. Det 

ses istället som ett rekreationsmoment, mer specifikt som ett spel. I detta 

utvecklingsarbete blir detta betydelsebärande eftersom eleverna då blir mer motiverade 

till att använda de digitala verktygen och de matematiska apparna. Vi kommer även att 

introducera appar som är utformade som spel för att motivera eleverna. 

4.2 Digitala verktyg i undervisningen 

 

Calder (2010) undersöker i sin studie hur elever kan utveckla sina matematiska begrepp 

med hjälp av Scratch. Scratch är ett datorprogram där eleverna ska få olika föremål att 

förflytta sig med hjälp av färdiga kodade kommandon som finns förprogrammerade i 

spelet. Kommandon bestämmer olika långa förflyttningar, prepositioner som framför, 

bakom, över, under och om föremålet ska rotera 180 grader eller 90 grader. Calder 

skriver att eleverna utvecklade sin förmåga att fastställa om saker var framför, bakom, 

under eller över samt att eleverna fick förståelse för olika geometriska begrepp. 

Eleverna kunde få sina föremål att gå i cirklar, kvadrater och trianglar och utvecklade 

därför deras förståelse för olika geometriska begrepp. Carr (2012) Benämner också att 

elever tar till sig kunskaper med hjälp av de digitala verktygen. I hennes studien visar 

det sig att eleverna som använde digitala verktyg inte gjorde någon betydelsebärande 

ökning av sina matematikkunskaper med hjälp av digitala verktyg. Det som Calder 

(2010) och Carr (2012) visar i sina studier motiverar valet av att använda digitala 

verktyg för att ge eleverna flera sätt att ta till sig kunskaper, att eleverna får möjlighet 
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att lära sig med hjälp av digitala verktyg. Eleverna får på detta vis ett redskap att 

använda, utöver matematikboken, för att ta till sig kunskap. Det motiverar även lärarna 

att få en djupare förståelse för hur de kan arbeta med de digitala verktygen. 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att elever motiveras av digitala verktyg och vågar vara 

med på aktiviteter de vanligtvis inte vill vara med på. Detta ser vi som mycket 

betydelsefullt för vårt utvecklingsarbete, då målet är att eleverna ska motiveras till att 

arbeta mer med matematiken, ett ämne som ibland inte ses som populärt bland elever.  

Forskningen visar även att digitala verktyg är ett användbart sätt för att arbeta med 

matematik inom skolan och utvecklar elevernas matematiska kunskaper och är ett 

användbart redskap för att komplettera matematikboken. Därför kan vårt 

utvecklingsarbete ha som mål att öka elevers kunskaper inom matematik med hjälp av 

arbetet med de digitala verktygen. Vidare visar tidigare forskning att elever som 

använder sig av digitala verktyg blir mer engagerade och glömmer bort att de arbetar 

med matematik.  
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5 Metod 

Detta kapitel kommer först beskriva vilket vetenskapsteoretiskt perspektiv som ligger 

till grund för studien. Efter det presenteras vilka metoder som är tänkt att användas i 

forskningsarbetet. Därefter redogörs datainsamlingen, urvalet, bearbetning av data, 

nulägesanalys och den utvecklingsmodell som ligger till grund för vårt 

utvecklingsinriktade forskningsarbete. Därefter diskuteras de etiska huvudkraven och 

vilka åtgärder som gjorts för att uppfylla dessa. Avslutningsvis förs en metoddiskussion 

för att kritiskt diskutera de metoder studien använder sig av.       

5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

 

Samtliga intervjuer, både de som genomförs innan och efter aktionen med apparna, 

syftar till att ta reda på fritidslärarnas uppfattningar om hur elever motiveras och vilka 

upplevelser fritidslärarna har kring arbetet med matematik och digitala verktyg på 

fritidshemmet. Eftersom fokus ligger på hur fritidslärarna upplever arbetet med 

matematik och digitala verktyg kategoriseras denna utgångspunkt inom den 

fenomenologiska vetenskapsteorin. Allwood och Erikson (2017) beskriver 

fenomenologin som en empirisk forskningsmetod med fokus på människans upplevelser 

av olika företeelser. I en typisk fenomenologisk forskning ligger fokus på 

informanternas svar och att skildra deras uppfattning av ett visst fenomen (Johnson & 

Christensen, 2008). Bryman (2011) menar att det är forskarens uppgift att fånga 

individens synvinkel på det studerade området. Genom att försöka finna essensen i vad 

informanterna säger, är det möjligt att tematisera denna information (Johnson & 

Christensen, 2008). Att tematisera information innebär att reducera innehållet till de 

gemensamma kategorier som går att utlysa ur informanternas svar. För att finna dessa 

kategorier analyseras svar som är av betydelse för det fenomen som studeras. Utifrån 

dessa svar är det möjligt att urskilja även olikheter i upplevelserna som uppdelats utefter 

särskilda individer eller grupper (ibid). 

 

5.2 Metodval 

 

Centralt för denna studie är användandet av kvalitativa forskningsmetoder. Denscombe 

(2018) skriver att det som utmärker kvalitativa metoder är att de används i småskaliga 

studier utifrån ett helhetsperspektiv. Den kvalitativa forskningen förknippas även med 

att forskaren är involverad i resultatanalysen och även analyserar forskningen under 

projektets gång. Ett verktyg inom den kvalitativa metoden är intervjuer, vilket vi 

använder i vårt utvecklingsarbete. Det som ligger till grund för intervjuerna är 

fritidslärarnas upplevelser av aktionen samt deras observationer.  

5.3 Datainsamling 

 

Det sätt studien kommer samla in data på är genom intervjuer. Intervjuer används när 

studien syftar till att få reda på en människas upplevelser av ett visst fenomen 

(Denscombe, 2018). Detta blir en betydelsebärande del eftersom vårt arbete utgår från 

en fenomenologisk vetenskapsteori. Utgångspunkten i den fenomenologiska 

vetenskapsteorin, som nämns i 5.1, är att tolka informanters svar om deras upplevelser 

för att finna gemensamma kategorier och teman. Vid semistrukturerade intervjuer har 
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intervjuaren färdiga frågor som ofta kallas för intervjuguide. Frågor som inte står i 

intervjuguiden kan ställas, beroende på informantens svar och de frågor som står 

behöver inte ställas i den ordning de står i (Bryman, 2011). Då informanten får 

följdfrågor på specifika teman i intervjun kan intervjuaren få ut mer än det var tänkt 

genom välformulerade följdfrågor vilket gynnar studiens datainsamling (Denscombe, 

2018). 

 

Den första intervjun (Bilaga 2) består av åtta frågor, där några även har följdfrågor. De 

frågor som används i intervjun är tänkta att skapa en nulägesbild av fritidshemmets 

resurser, fritidslärarnas arbetssätt, motivationsfaktorer hos eleverna och elevernas 

erfarenheter av att arbeta med appar.  

 

Den andra intervjun (Bilaga 3) är tänkt som en utvärdering där fritidslärarna som 

intervjuades i utvecklingsarbetet hade som uppgift att observera elevernas aktiviteter 

under aktionen. Det som deras observationer skulle ha i fokus var vilka sorters appar 

eleverna valde att arbeta med, vilka appar som upplevdes som svåra av eleverna samt 

om elevernas inställning till matematik förändrades i arbetet med de digitala verktygen. 

Denna intervju består av sju frågor, där några även har följdfrågor. 

 

Under varje intervju medverkar två intervjuare och en informant. Anledningen till att 

två intervjuare medverkar är att båda intervjuarna antecknar och kan därför få en 

bredare syn på informantens svar. Dessutom ger det möjlighet till fler följdfrågor om 

två intervjuare har möjlighet att ge respons på informantens svar.  

 

Intervjuerna sker på eftermiddagstid, precis när fritidshemmet börjar. De fyra 

fritidslärarna hämtas en och en under samma eftermiddag. Dessa fritidslärare får även 

tillgång till frågorna i förväg. Bryman (2011) skriver att syftet med kvalitativa intervjuer 

är att få utförliga och fylliga svar, inte korta och snabba svar, som i kvantitativa 

intervjuer. Då fritidslärarna kan läsa igenom frågorna innan intervjun, har de möjlighet 

att förbereda uttänkta svar eller kontrollera något de är osäkra på. Intervjufrågorna är 

inte utformade för att få spontana svar utan är designade för att kunna skapa en djupare 

bild av nuläget kring de digitala verktygen och elevers motivation av matematik på 

fritidshemmet. 

 

En del i denna studie riktar sig till att ta reda på fritidslärarnas åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter av hur de arbetar med matematik och digitala verktyg på fritidshemmet. 

Därför har vi valt personliga intervjuer med fritidslärarna. Denscombe (2018) beskriver 

att fördelen med personliga intervjuer är att det är lättare för de involverade att få ihop 

det i schemat, det är lättare för oss att fokusera på en enskild persons svar och det blir 

lättare med transkriberingen. De lärare på fritidshemmet som intervjuas har en 

direktkontakt med eleverna varje dag och har en god insyn i arbetet med matematik och 

digitala verktyg, samt har som arbetsuppgifter att dokumentera arbetet på fritidshemmet. 

Denscombe (2018) beskriver hur de frågor som ställs under intervju behöver ha en 

direkt relevans till de frågor som undersöks, för att undersökningen ska bli trovärdig. 

För att öka noggrannheten, intervjuar vi fyra fritidslärare för att få varierade svar på 

intervjufrågorna. Vid intervjuer blir forskare nästan en integrerad del i datainsamlingen. 

Denscombe (2018) beskriver att det därför är viktigt att se till tillförlitligheten i 

projektet och att vi som forskare inte låter ”jaget” synas i datan. För att underlätta för 

andra forskare som vill upprepa forskningen är det viktigt att få med procedurer och 

beslut i redogörelsen. 
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5.4 Urval 

 

Denscombe (2018) skriver att en viktig del i intervjuer är att informanterna har god tillit 

till forskaren då det underlättar för informanterna att öppna upp sig och uttrycka sig på 

ett fritt sätt. Därför har vi valt att utföra forskningen på en skola vi tidigare har haft 

kontakt med. Vi känner till eleverna och fritidslärarna och de känner till oss. Detta leder 

till att fritidslärarna blir mer trygga med vår inblandning i arbetet. Vi har dessutom 

fördelen att känna till hur de arbetar på fritidshemmet och planera vår forskning efter 

detta. 

 

Studien använder ett subjektivt urval vilket Denscombe (2018) beskriver är ett sätt där 

forskaren själv väljer ut vilka personer som skall medverka, detta gör att forskaren kan 

välja personer som har erfarenheter inom ämnet. Eftersom ett subjektivt urval riktar sig 

till individer med kompetens inom det studerade området så kan detta generera mycket 

information med hjälp av få intervjuer. Detta gör att vi har valt att använda oss av fyra 

personer som har direkt koppling till fritidshemmet och hur de använder digitala 

verktyg. Informanterna samt rektorn för den utvalda skolan bjöds in och informerades 

om studien genom följebrevet som går att läsa i bilaga 1. 

 

Projektet implementeras på ett fritidshem i södra Sverige. Utifrån en 

bekvämlighetsstrategi har vi valt att utföra studien på en skola som är placerad så att 

reseavståndet inte är långt. Denna skola har vi valt eftersom vi har kontakter på skolan 

vilket skapar en enklare tillgång till skolan. Informanterna är högskoleutbildade och 

arbetar alla som lärare på fritidshemmet. Vi har valt att skriva om dem inom ett 

samlingsnamn; ”fritidslärare”. Eleverna som medverkar i aktionsforskningen är mellan 

nio och tolv år. På fritidshemmet är 90 elever inskrivna, däremot skiftar antalet elever 

som befinner sig på fritidshemmet varje dag, varför det är svårt att ge en exakt siffra på 

hur många elever som medverkar under utvecklingsarbetet. Fritidshemmet har tillgång 

till iPads och interaktiv tavla.  

 

5.5 Bearbetning av data 

 

Resultatet från det empiriska material som samlats in analyseras genom att vi letar efter 

olika teman i de svar vi får från första och andra intervjun som sedan beskrivs med 

underrubriker. Detta beskriver Kvale & Brinkman (2014) som en form av 

meningskoncentrering för att kategorisera de intervjuer som genomförs i 

utvecklingsarbetet. Inom den fenomenologiska vetenskapsteorin är det av stor vikt att 

finna essensen i informanternas svar för att skapa gemensamma kategorier och 

tematisera dessa (Johnson & Christensen, 2008). Genom att intervjua fritidslärare och 

transkribera intervjuerna, kan vi samla in data som visar vad som, enligt fritidslärarna, 

motiverar elever till att arbeta med matematik. Eftersom intervjun mestadels består av 

öppna frågor, behöver svaren utmönstras och tolkas för att få en mer övergripande blick 

och få fram kategorier (Bryman, 2011).  

 

Då studien under första intervjun (bilaga 2) vill få reda på hur elever och fritidslärare 

arbetar med matematik och vad fritidslärarna tror motiverar eleverna till att arbeta med 

matematik med hjälp av digitala verktyg, utgår dessa frågor att få en nulägesanalys av 

fritidshemmet.  
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Den andra intervjun (Bilaga 3) genomförs efter aktionen för att vi ska få ett resultat 

angående huruvida apparna har utvecklat elevernas åsikter och inställning till matematik 

eller inte utifrån fritidslärarnas synvinkel. Intervjun berör även vilka olika appar som 

eleverna motiverades till att använda samt om någon eller några appar upplevdes som 

svåra att arbeta med. 

 

5.6 Nulägesanalys  

 

Den första intervjun (Bilaga 2) har utgått från att skapa en nulägesanalys av 

fritidshemmets arbete med digitala verktyg. Samtliga namn är fingerade och dessa namn 

är Petter, Gunilla, Axel och Kristin. Utifrån analysen av den första intervjun har det 

sammanställts tre kategorier av appar som redogörs för med logga (bilaga 4). 

Sammanställningen av intervjun presenteras i tre kategorier. Dessa tre kategorier är 

Matematik på fritidshemmet, Digitala verktyg på fritidshemmet samt Motivation. 

 
5.6.1 Matematik på fritidshemmet 

Samtliga fritidslärare är överens om att de inte arbetar planerat med matematik, utan det 

är när tillfället kommer och eleverna frågar om till exempel vad klockan är, använder 

fritidsläraren sig av spontana situationer för att arbeta med matematik. Det kan även 

handla om användandet av olika lägesord för att beskriva om något är över, under och 

ovanpå samt andra prepositioner för att beskriva objektets position för eleven. 

 

 
Vi arbetar med matematik så som att till exempel om barnen vill vet när de 

ska gå hem, så tittar vi på klockan, aa vad är klockan nu? Och så får de 

fundera och reflektera över vilken tid de är till exempel.  

(Petter) 

 

En av informanterna beskriver möjligheten att arbeta med Kahoot i samband med 

matematik. Arbetet med Kahoot blir dock aldrig utifrån ett matematiskt tema med 

förklaringen att Kahoot används till teman som eleverna känner igen, som flaggor, 

Semmeldagen och andra teman. 

 
Men när man har Kahoot kan man liksom rikta in sig på om ni vill ha 

matte då till exempel. Oftast så har det varit teman, så nu hade vi 

semla-Kahoot när de var semla dagen. Eeh så det kan vara lite utifrån 

vad barnen är intresserade av, det kan vara flaggor eller vad som helst.  

(Kristin) 

 

På fritidshemmet finns en återkommande aktivitet som kallas ”veckans kluring”. Detta 

innebär att ett problem presenteras som eleverna har möjlighet att lösa, själva eller i 

grupp. Denna ”kluring” beskrivs även kunna utgå från ett matematiskt problem. Detta 

beskrivs som enda gången då de planerar för en matematisk aktivitet på fritidshemmet.  

 
Vi har även veckans kluring då som kan vara av ett matematiskt 

koncept, o är de så att de ställer frågor så svarar vi gärna med över, 

under, på och jämte såna lägges beskrivningar. Och så vidare allting 

sånt arbetar vi med matematisk då. [...] Vi har lagt in tändstickspyssel, 

asså du ska lösa såna kluringar då, flytta dem och få göra om dem då. 

Sån kluring då, inte så mycket matematik men det finns ändå delar av 

de, de är ju antal, delar och mängd och hur man ska formera dem.  
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(Petter) 

 

Trots att ”veckans kluring” är en planerad aktivitet av fritidslärarna är det en frivillig 

aktivitet och det är elevens eget intresse som avgör om eleven är delaktig och vill 

försöka lösa kluringen.  

 

5.6.2 Digitala verktyg på fritidshemmet 

 

Under intervjuerna framgick det att orsaken till att de inte arbetar planerat med digitala 

verktyg är osäkerheten kring digitala verktyg. De har svårt att veta på vilka sätt de kan 

använda de digitala verktygen och är rädda för att göra fel och använder hellre material 

och aktiviteter de är säkra med.  

 
Det kräver nog lite mer och att vi måste bli bekväma med att använda 

det. De är inte de första vi tänker att ta paddan. Utan vi har ju våra 

böcker, papper och så vidare. Och då gör vi sånt som vi brukar göra. 

(Petter) 

 

Det framkommer även att fritidslärarna är rädda för att använda de digitala verktygen 

eftersom okunskapen kring hur fritidslärarna kan arbeta med de digitala verktygen gör 

att det blir en väldigt tidskrävande planering och aktivitet.  

 
Ibland så tror jag att de är så att vi är rädda för att använda de, ibland 

så tror jag vi tycker det tar för mycket tid även om det finns någon 

som tycker de är kul.  

(Petter) 

 

Svårigheter som framkommer kring de digitala verktygen är att fritidslärarna inte 

känner att de har koll på vad eleverna kan göra på iPads, eftersom de inte vill att 

eleverna ska vara inne på olovliga sidor, eller kolla på olovliga videor och bilder under 

skoltiden. Fritidslärarna vet att eleverna har varit inne på detta tidigare och vill förhindra 

att det sker igen. Detta har lett till att fritidslärarna har gjort restriktioner och valt bort 

mycket av användandet av de digitala verktygen. När eleverna får använda de digitala 

verktygen får de istället rita av bilder från internet under uppsyn av fritidslärarna. 

 
Ja,. De är som allting annat, använder du saker till det som de inte är 

tänkt då blir det genast mycket svårare. Problemet med digitala 

verktyg är det att vi är uppkopplade mot internet hela tiden så att om 

någon kommer ut på internet ja vem vet vad man kan landa. Det finns 

ju hur mycket som helst. 

(Petter) 

 
...asså de är ju vi som stoppar dem också för de får ju, asså vi har ju 

upptäckt att, ibland när vi typ har lov och de har fått sitta med dem. 

Sen har man gått in och kollat historiken och då så ser man att de inte 

alltid varit inne på så lämpliga saker o även om vi talar om och de vet 

egentligen vad som gäller, så gör inte barn alltid som man säger så är 

de ju. Då ser man att de har sökt på ord och så här konstiga bilder o 

sånt här. Så då har vi blivit mer restriktiva med de då och så har vi 

sagt ska ni ha iPads, nu har vi de sällan de är mest under lov och så 

där då sitter ni här vid oss och då är det rita av bilder, man får söka 
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upp en bild och rita av den, inte sitta och vi inte har koll på vad de är 

inne på, annars hade de säkert velat sitta och spela och sånt.  

(Kristin) 

 

Ett annat problem som nämns i arbetet med de digitala verktygen på fritidshemmet är 

det sociala. Elever som arbetar med digitala verktyg själva blir avskärmade från det 

sociala samspelet och väljer att hellre arbeta med iPaden än att umgås med andra elever. 

Fritidslärarna vet om att eleverna sitter mycket med datorer eller digitala verktyg 

hemma och vill istället att eleverna ska göra varierande aktiviteter.  

 
Det är väl att de använder det mycket hemma, har jag förstått det som. 

[...] För att dem kanske har suttit med det en timme innan. Så vill dem 

ha en iPad igen. Då känner jag att nej, du kan göra nåt annat också. Du 

kan ju… umgås med kompisarna, hitta på nåt, va social istället för o 

bara sitta med en iPad. Känner jag.  

(Axel) 

 

Om eleverna däremot sitter fler än en och arbetar med iPaden blir effekten omvänd och 

blir till ett socialt samspel istället. Fritidslärarna har då sett att det kan uppkomma 

diskussioner kring hur eleverna ska lösa olika problem eller uppgifter på iPaden. ”Men 

sen blir dem även sociala om de sitter flera på en iPad då. O diskuterar kanske då hur 

dem ska lösa ett mattetal i spelet.” (Axel).  

 

5.6.3 Motivation 

 

Det som fritidslärarna under intervjuerna var överens om, som motiverande faktor kring 

arbetet med matematik och digitala verktyg, var just spelappar. Samtliga informanter 

anser att spelappar är motiverande och roligt för eleverna. ”[...] att man laddar ner lite 

appar som är lite mer spelinriktade för de är ju... spel är ju ett väldigt stort intresse bland 

eleverna så är det ju.” (Kristin) 

”Det e nog roliga spel… Att det finns roliga. Jag tror inte du kan få dem att 

sitta bara o räkna matte på iPads på eftermiddagarna. Så det är nog roliga 

spel.”(Gunilla).  

 

Det framgick även att spelapparna var något som föredrogs eftersom fritidslärarna gärna 

arbetar med matematik på ett sätt som gör att eleverna är omedvetna om att de arbetar 

med matematik. “Det är väl det sättet man når fram att de vill jobba med matte också. 

När de hittar sånna roliga spel, som egentligen lär dem matte fast de inte tänker på det.” 

(Axel).  

 
Asså de finns ju jättemånga bra appar så som är liksom, man tränar på 

matte fast för de kanske de inte tycker de ser ut som matte. Fast man 

tränar ändå eller så där va. [...] För de är oftast lite enklare och kanske 

lite mer spel, eeh fast man ändå tränar matte då. Men de är ändå lite 

spel inriktade appar då liksom, men kan ändå träna matte. 

(Kristin) 

 

I utvecklingen av arbetet med matematiken framgår vikten av att hitta nivåer som passar 

eleverna utifrån deras enskilda utveckling. En informant beskriver det som att vissa 

elever saknar motivation till att arbeta med matematik om det är för enkla uppgifter. 
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Med bättre utbud av aktiviteter som utmanar alla elevers kunskapsnivåer skulle detta 

öka motivationen.  

 
Det skulle jag väl säga att, en nivå som man anpassar efter eleverna. 

Asså typ, ibland kanske vi har på iPaden, eller dem spelen vi kör där, 

på matematik, att de är lite för enkla för vissa elever. Att kunna hitta 

en nivå som utmanar dem som är lite äldre. [...] Och försöka hitta en 

nivå som utmanar dem då att, ah men detta var svårt men jag ska 

kunna klara detta. Så att ehm… kunna hitta den utmaningen till dem så 

tror jag dem hade tyckt om det. 

(Axel) 

 

Utifrån dessa svar har vi gjort ett urval av appar. Dessa matematiska appar är antingen 

”spelappar”, ”öppna appar” eller ”kodningsappar”. Dessa olika kategorier har vi själva 

framställt för att få en tydligare bild av vilken sorts kategori av appar som motiverar 

eleverna, när vi senare utför analysen. Vi har även valt appar med olika utmaningsnivåer 

för att kunna utmana och motivera utifrån varje enskild elevs förutsättningar. Detta ger 

eleverna möjlighet att utvecklas i takt med apparnas nivåökningar, samt att utmana sig 

själva. Dessutom är tanken att eleverna ska ha möjlighet att sitta två eller flera och 

arbeta med apparna för att engagera till samtal och socialt samspel. Alla appar vi testar 

är gratisversioner.   

 
5.6.4 Sammanfattning 

Fritidslärarna är överens om att de inte aktivt arbetar och planerar matematik på 

fritidshemmet. Den spontana matematiken som kan ske genom elevers nyfikenhet 

uppmuntras av fritidslärarna och de försöker använda sig av olika lägesord för att ge 

eleverna matematiska kunskaper. En informant förklarar att de skulle kunna använda sig 

av ett program som heter Kahoot men att detta program i nuläget mest används till 

specifika temadagar eller utifrån elevernas intressen.  

 

De har även en aktivitet på fritids som heter ”veckans kluring”. Det framkommer att 

denna aktivitet oftast är av matematisk karaktär, men kan även innefatta andra ämnen 

eller teman. Aktiviteten är inte obligatorisk utan de elever som är intresserade av temat 

eller ämnet kan testa och se om de klarar av kluringen, antingen själva eller tillsammans 

med andra.  

 

Under intervjuerna med fritidslärarna framkommer det att en anledning till att de inte 

arbetar med digitala verktyg är för att de inte känner att de har kunskaper som krävs för 

att hantera verktyget. En annan faktor som har betydelse för fritidslärarnas undvikande 

av digitala verktyg är att de inte anser sig ha tiden till att leta efter appar som de anser 

skulle kunna vara motiverande för eleverna. Fritidslärarna ser det även som en nackdel 

att elever som sitter själva med en iPad blir avskärmade från det sociala och hamnar i sin 

egen värld. Samtidigt lyfter de fördelar kring det sociala samspelet som kan 

åstadkommas om eleverna sitter tillsammans med iPaden. Detta menar fritidslärarna 

skapar diskussioner och lärandesituationer. 

 

Fritidslärarna tror att det som skulle motivera eleverna mest är spelappar eftersom de 

tänker att eleverna vill arbeta och delta i aktiviteter när de inte tänker på att det är en 

lärandesituation. Anledningen till att informanterna tror att spelappar skulle motivera 

dem mer är för att spel är ett stort intresse vid många elever idag. Slutligen att det finns 

ett brett utbud av uppgifter, att en del saker ska vara enkla men inte för enkla så att de 

inte känner att de blir utmanade. 
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5.7 Utvecklingsmodell 

Eftersom arbetet är tänkt att utföras som en kontinuerlig utvecklingskedja av ett 

praktiskt problem, kommer vi använda oss av en aktionsforskningsansats när vi 

genomför studien. Denscombe (2018) beskriver att det centrala för en aktionsforskning 

att något nytt presenteras, för att skapa intresse för deltagarna. Eftersom projektet 

presenterar nya appar för eleverna, är tanken att detta ska leda till ett ökat intresse att 

delta i projektet.  

 

Deltagarna och informanterna är de centrala personerna i forskningsprocessen. 

Denscombe (2018) skriver att aktionsforskningen utgår från en nulägesanalys, där 

forskaren identifierar ett problem. Därefter görs en systematisk och noggrann forskning 

som sedan överförs till en handlingsplan och handlingsplanen utförs för att sedan leda 

till påbörjandet av en ny nulägesanalys. Detta kallas för ”den cykliska processen” inom 

aktionsforskningen. Rönnerman (2004) skriver att en aktionsforskning genomförs i 

syfte att förändra verksamheten i önskvärd riktning, detta innebär att initiera en process 

som utvecklar praktiken. Eftersom forskaren arbetar nära aktionen kan nya upptäckter 

göras utifrån erfarenheter av de som är delaktiga. 

 

I bilden under kan vi se hur den cykliska processen kommer användas i denna studie. 

Den börjar med att analysera vad fritidslärarna har för kunskaper om vad som troligtvis 

kommer motivera eleverna och hur de arbetar med digitala verktyg på fritidshemmet. 

Detta görs genom intervjuer med fritidslärarna. Studien går sedan vidare till en aktion 

där eleverna får testa olika appar. Efter aktionen kommer vi samla in resultatet av 

aktionen i form av utvärderingsintervjuer med fritidslärarna. Genom att jämföra svaren 

från den första intervjun och svaren från den andra intervjun kan vi se skillnaderna i 

fritidslärarnas svar och analysera arbetet. Därefter kan vi diskutera hur ett fortsatt arbete 

kan gå till. På så vis kan den cykliska processen fortsätta. Den sista aktionen som visas i 

bilden är fritidslärarnas fortsatta arbete med apparna efter att vi har gjort vår sista 

intervju med dem. Vi är inte med och deltar i denna aktion, och den är inte heller 

inplanerad, men för att tydliggöra hur arbetet kan fortgå efter studien så finns den med.  
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Aktionen innebär att vi besöker ett fritidshem och presenterar de appar vi ska arbeta 

med under en fem veckors period där eleverna får möjlighet att arbeta med apparna 

under fritidshemmets tid för fria aktiviteter. Besöket på fritidshemmet sker under en 

eftermiddag. Besöket inleds med att presentera aktionen för eleverna och syftet med 

genomgången. Därefter får eleverna sitta två eller tre tillsammans med en iPad, i ett 

klassrum. Apparna presenteras var för sig genom en presentation i PowerPoint. Varje 

app-presentation innehåller en bild på loggan och olika bilder från appen. Dessa bilder 

samt hur appen fungerar förklaras och eleverna har möjlighet att ställa frågor. Momentet 

där apparna presenteras tar ungefär fem minuter. När en app presenterats, får eleverna 

testa denna app på en iPad i de grupper de sitter i. Eleverna har möjlighet att ställa 

frågor och få hjälp om något är svårt. Detta apptest pågår i ungefär tio minuter, därefter 

fortsätter genomgången med en presentation av en ny app. Samtliga appar presenteras 

på samma sätt. Sammanlagt presenteras sju appar. De appar från kategorin Spelappar 

som presenteras är; King of math och Pet Bingo (bilaga 4). De appar från kategorin 

Kodningsappar som presenteras är; Cargobot, Kodable och CodeSpark (bilaga 4). 

Apparna som presenteras från kategorin Öppna appar är: Math Fight och Fingu (bilaga 

4). När genomgången är slut, är det fri aktivitet på fritidshemmet och eleverna har 

möjlighet att testa apparna ytterligare. När eftermiddagen med genomgången är 

avklarad, pågår aktionen med apparna.  

 

De fritidslärare som medverkade under intervjun ska under dessa veckor observera 

elevernas val av aktiviteter, för att kunna få ett bra underlag till utvärderingsintervjun. 

Dessa fritidslärare får en mindre genomgång av apparna för att ha möjlighet att stötta 

eller hjälpa eleverna med apparna om det skulle bli aktuellt. Apparna som användes 

finns på bilaga 4. 

 

5.8 Etiska överväganden 

Eftersom studiens insamlingsmetod består av intervjuer med fritidslärare är det viktigt 

att informanterna är medvetna om sina rättigheter. Därför kommer de att bli 

informerade om Lagen om etikprövning (SFS 2003:460). Lagen om etikprövning 

innefattar fyra huvudkrav. Dessa fyra krav är Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskarna informerar undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vad undersökningen kommer användas till (Vetenskapsrådet, 

2002). Eventuella risker för obehag som kan uppkomma i samband med intervjun ska 

redovisas. Deltagandet är frivilligt och deltagarna får närsomhelst avbryta att vara med i 

undersökningen. Informanterna ska dessutom informeras om vart forskningen kommer 

publiceras (ibid). I vårt utvecklingsarbete blev både rektor och berörda fritidslärare 

informerade om vad detta utvecklingsarbete går ut på. Informationen kring detta fick de 

i ett informationsbrev som vi skickade ut via mail till rektorn och de fritidslärare som 

arbetar på fritidshemmet (se Bilaga 1). När vi fått klartecken från rektor och fritidslärare 

fick de fritidslärare som godkänt medverkan i utvecklingsarbetet ett mail med ett 

dokument där intervjufrågorna fanns. Inför den andra intervjun fick dessa fritidslärare 

ytterligare varsitt mail med information om vilka frågor som skulle ställas i intervjun.  

 

Samtyckeskravet innebär att informanten själv får valet att delta i studien eller inte. Är 

det så att informanten väljer att avsluta sin medverkan, har forskaren tillåtelse att 

försöka motivera informanten till att fortsätta (Vetenskapsrådet, 2002). Innan första 
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intervjun meddelades informanterna via mail om samtyckeskravet. Där stod bland annat 

att det är deras val om de vill delta eller inte i studien. För att öka deltagarantalet 

försäkrade vi de fritidslärare som var osäkra på deltagandet om de olika huvudkraven, 

syftet med intervjun och på vilket sätt vi hoppades att detta arbete skulle kunna utveckla 

fritidshemmet. Genom att göra detta hoppades vi på ett större förtroende till oss som 

intervjuare, för att avdramatisera intervjutillfället.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att läsaren inte kommer kunna urskilja var 

undersökningen gjorts. Deltagarnas namn används inte i studien utan är anonymiserade 

och utbytta mot andra namn inte heller skolans namn nämns i studien (Vetenskapsrådet, 

2002). Kvale & Brinkman (2014) skriver om hur intervjudeltagare kan känna stress 

inför en intervju över vilka svar deltagaren ska delge. Under en intervjusituation är det 

därför nödvändigt att överväga de personliga konsekvenserna för intervjudeltagarna. 

Som forskare är det viktigt att förklara och säkra deltagarnas konfidentialitet, vilket 

innebär att ingen utomstående kommer att kunna utläsa vem som deltagit i intervjun. I 

mailet som skickades ut efter godkännande av deltagande fick deltagarna information 

om att vi lovar konfidentialitet genom att inte avslöja vilken plats eller område vi varit 

ute på, för att minska möjligheterna att obehöriga ska kunna spåra deltagarna. 

Deltagarna fick även information om att deras namn fingeras för att inte läsare ska 

kunna urskilja vem eller vilka som står bakom det som sägs i intervjuerna. 

 

Nyttjandekravet innebär att information och data som samlas in inte får användas i 

kommersiellt bruk, utan bara får användas i forskningssyfte. När forskningen planeras 

måste forskaren tänka på riskerna att studien kan användas i fel syfte och vidta de 

åtgärder som behövs för att motverka detta (SFS 2003:460). Deltagarna blir 

informerade om att all data som samlas in kommer användas i forskningssyfte och 

endast till vårt utvecklingsarbete. De åtgärder vi också tar är att informera medverkande 

om att studien kommer läggas ut på en offentlig hemsida och vi kan inte lova att studien 

inte används i kommersiellt syfte.  

5.9 Metoddiskussion  

 
5.9.1 Intervjuer 

 

I intervjuguiden ställs frågor med möjlighet till både jakande och nekande svar för att 

minska möjligheten till ledande frågor. Oavsett vad informanten svarar har de möjlighet 

att utveckla sina svar och få fram sina tankar. Under den andra intervjun (Bilaga 3) 

ställs en ledande fråga, angående elevers motivation, vilken förutsätter att elevernas 

motivation har förändrats under aktionen. Genom att omformulera denna fråga, för att 

göra den mindre ledande, hade vi kunnat få andra svar.  

 

Det framkom inför aktionen att antalet iPads som kunde användas under aktionen 

reducerades från 50 till 12 eftersom den digitalt ansvariga på skolan, på grund av 

tidsbrist, endast kunde installera apparna på 12 iPads. Detta skulle vi haft med som 

fråga inför den andra intervjun för att förtydliga vilket antal iPads eleverna hade 

möjlighet att arbeta med.  

 
5.9.2 Fritidslärarnas observationer 
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De fritidslärare som intervjuades i den första intervjun, och som senare planerades 

intervjuas i den andra intervjun, skulle använda sig av observationer under aktionen för 

att ha med sig information till andra intervjun. Fritidslärarna skulle observera vilka 

sorters appar som användes, vilka som var svåra och elevers inställning till matematik. 

Eftersom antalet iPads som eleverna haft tillgång till var 12, kunde inte alla elever som 

ville använda iPads göra det samtidigt. Om fritidslärarna hade haft som fokus att 

observera vilka elever som valde att använda iPads hade kanske resultatet sett 

annorlunda ut. Då hade vi möjligen fått information om det var samma elever som varje 

gång använde iPads eller om det var nya varje gång. På så vis hade vi kunnat samla in 

information kring hur stort elevdeltagandet blev i aktionsforskningen.  

 
 
6 Resultat av intervju 2 
I denna del presenteras det resultat som uppkommit utifrån analysen av intervju 2. Den 

andra intervjun (Bilaga 3) utgår från att skapa en ny nulägesanalys av fritidshemmets 

arbete med digitala verktyg. Samtliga namn är fingerade. Sammanställningen av den 

nya nulägesanalysen presenteras i tre kategorier, Användandet av appar, Motivation och 

Fritidslärarnas fortsatta arbete. 

 

6.1 Användandet av appar 

 

I intervjuerna framgår det att eleverna har tillgång till iPads och apparna två dagar i 

veckan, måndagar och torsdagar. Under båda dessa dagar får eleverna fri tillgång till att 

använda iPads från klockan 14:30 till 16:30. Andra dagar ligger alla iPads inlåsta.  

Intresset för iPads och apparna är stort bland eleverna och under intervjuerna är det en 

specifik app, CodeSpark, som lyfts fram som favorit. ”[...] men den frågar de efter 

jättemycket, eller när de spelar så har dem spelat CodeSpark då.” (Kristin). Eleverna 

väljer att inte använda de apparna som är för svåra för dem och gör denna urgallring 

redan i starten av projektet när apparna presenterades första gången för eleverna.  

 
För är det så att de upplever, i och med att dem hade ett sånt stort urval 

då, så väljer ju de bort dem som de tycker är krångligast. Så att det det 

blir ju svårt att säga. Men de väljer det och så dem som har förstått 

efter med hjälp av förklaring då dem har ju fått genomgång. 

(Petter) 

 

En del appar är svåra för eleverna att själva genom en introduktion på 10 minuter förstå, 

då hjälper eleverna varandra så att den som förstår lite hjälper en som inte alls förstår. 

”[...] de hjälper varandra de är faktiskt rätt duktiga på de. Om någon inte kan så hjälper 

någon som kan.” (Gunilla). 
 

6.2 Motivation 

Under de dagarna som eleverna får använda apparna så kan fritidslärarna se en skillnad i 

deras val av aktiviteter och att eleverna väljer att använda apparna när de får tillgång till 

dem. ”Då vill de gärna jobba med Ipads, när vi har dem framme de tillfällena så väljer 

de ju gärna att jobba med dem istället för att göra andra saker och så.” (Kristin) 
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Det som motiverade eleverna till att använda de olika apparna var bland annat 

problemlösningen i apparna eller “klurigheter i apparna” som Axel benämner det i 

intervjun, dessa klurigheter gjorde att eleverna ville klara av uppgifterna i apparna och 

motiverade dem till att arbeta med matematik. 

 
När de spelade så tyckte de att det var vissa klurigheter i apparna som 

då gjorde att de verkligen ville klara av de att de var den motivationen 

som de fick, att de ville klara av de… de som var i apparna. De var väl 

den motivationen som jag såg annars ser jag inte så mycket på själva i 

skolan… men ja. 
(Axel) 

 

Det som informanterna menar har varit en bidragande faktor till att eleverna har varit 

motiverade till att använda appen CodeSpark är att den är utmanande, den är utformad 

som ett spel och att de inte har känt att de måste använda iPads eller apparna utan att det 

är deras egna val om de vill använda dessa redskap.  

 
Jag tror att det blir att de inte ser att de gör nån… något arbete utan jag 

tror att de tycker det är spännande och kul. De ser det mer som en 

spelgrej så att de ska ta sig förbi olika hinder och då nå nästa bas och 

så kommer det nya utmaningar. Så att de…. Det är nog det som lockar. 

Utmaningen och att det inte är ett måste. 
(Petter) 

 

6.3 Fritidslärarnas fortsatta arbete 

 

Fritidslärarna vill gärna fortsätta arbetet med appar och digitala verktyg, eftersom de nu 

fått hjälp i starten, däremot blev det skilda åsikter kring hur det fortsatta arbetet skulle 

gå till. En av fritidslärarna ville fortsätta arbetet med de digitala verktygen för att öka 

motivationen i matematik, men finna nya appar för detta. Vidare ville denna lärare även 

fokusera djupare på kodningen. 

 
Ah det blir ju kodningen därvid för att vi bygger på intresse. […] Det 

är nånting de uppskattar och tycker är kul och så får man börja bygga 

på det för då har man fått en grund och så kan man gå vidare därifrån 

då om man hittar nåt annat. 

(Petter) 

 

Två andra fritidslärare, Gunilla och Kristin, hade fokus på att de ville arbeta vidare med 

ett filmprojekt. Kristin betonar även vikten i att få in iPads-eftermiddagar där eleverna 

kan arbeta med olika appar så som detta projektet har varit uppbyggt.  

 
Jag tänker att man kan ha liksom såhär iPads-eftermiddag kanske en 

gång i veckan eller två gånger i veckan och att man har liksom iPads-

eftermiddag och att man kan ladda ner ytterligare appar och man 

kanske kan inte bara kanske som har med matte att göra utan man kan 

ha filmtillverkning liksom även andra appar då, det finns ju 

jättemycket som man kan ladda ner då.   

(Kristin)  
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Kristin lägger även fokus på hur de skulle kunna arbeta med fler appar för att 

beröra ytterligare ämnen på fritidshemmet. Detta var något som Axel också 

ger som förslag i sin intervju. 
 

Förhoppningsvis att behålla dessa appar nu då sen kanske försöka om 

man har tid till de att leta upp andra appar som kan vara roliga för dem 

som är ungefär snarlika de som har kommit in. 

(Axel) 

 

6.4 Sammanfattning 

 

Utifrån utvärderingsintervjun berättar fritidslärarna om vilka förutsättningar eleverna 

haft och hur de har arbetat med iPads under aktionen på fritidshemmet. De har haft två 

dagar i veckan, måndagar och torsdagar, där iPads tagits fram efter mellanmålet vid 

14:30 och framåt. Under den tiden har eleverna haft möjlighet, om de vill, att använda 

iPads. De flesta eleverna valde att arbeta med iPads under dessa timmar och det var 

under den större tiden av aktionen kö till att få använda iPads. 

 

Johnson och Christensen (2008) betonar vikten av att finna de påståenden som är av 

vikt för det undersökta fenomenet. En utgångspunkt som denna intervju hade var att ta 

reda på vilka eller vilken kategori av appar som, enligt fritidslärarnas uppfattning, 

motiverade eleverna mest. Den app-kategori som blivit mest populär är kodnings-

kategorin, däribland en specifik app kallad CodeSpark. Denna app menar fritidslärarna, 

är troligtvis mest populär, då kodning är nytt för eleverna och appens utformning består 

av små minispel och gulliga djur. De appar som liknar spel, spelapparna, är också 

väldigt populära. Detta tror fritidslärarna beror på att eleverna inte tydligt ser 

matematiken i spelen och blir mer motiverade att använda de apparna då. 

 

Johnson och Christensen (2008) skriver att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv 

uppstår ibland möjligheten att finna åtskilda meningar i informanternas svar. Denna 

information, beskriver de vidare, är också av vikt för att förstå fenomenet som utforskas 

djupare, och få en djupare förståelse för de skilda uppfattningar som uppstår. Under 

frågan kring fritidslärarnas fortsatta arbete kring de digitala verktygen uppstår skilda 

åsikter. Det finns intresse hos en fritidslärare i att fördjupa arbetet kring matematiken, 

specifikt kodningsdelen. Ytterligare ett intresse kring andra ämnen ger en annan 

fritidslärare som svar i intervjun, där fokus skulle ligga på att finna andra appar som 

berörde andra skolämnen än matematiken. Dessutom ligger det ett stort intresse bland 

två andra fritidslärare i att starta ett film-projekt med de digitala verktygen.  

 

7 Resultatdiskussion 

Syftet med detta projekt var att undersöka, utifrån fritidslärarnas uppfattningar, vad som 

motiverar eleverna till att vilja arbeta med matematiken. Specifikt undersöktes hur 

elever kunde motiveras att arbeta med matematik med hjälp av digitala verktyg. Målet 

var att öka både elevers och fritidslärares kunskaper kring användandet av digitala 

verktyg samt öka elevers motivation till att arbeta med matematik med hjälp av digitala 

verktyg. Utifrån detta projekt, är tanken att andra fritidshem ska kunna applicera 

resultatet på sin verksamhet och utveckla sitt arbete kring digitala verktyg och 

matematik.  Under resultatdelen presenteras det fynd som sammanställts av de 

empiriska material som studien samlat.  
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Tanken från början var att nio olika appar skulle presenteras, tre från varje kategori. Vad 

som gjorde att dessa appar fick reduceras till sju var att den lärare som skulle installera 

apparna och som även är digitalt ansvarig på skolan, inte hittade två av dessa appar. På 

grund av tidsbrist, fick vi då använda oss av de sju appar som kunde installeras. Detta 

ansåg vi inte skulle påverka studien på något signifikant vis, utan de appar vi valt räckte 

för att genomföra studien och projektet.  

7.1 Vilka faktorer, anser lärare på fritidshem, påverkar elevers 
motivation till att arbeta med matematik med hjälp av digitala 
verktyg? 

En av faktorerna som påverkade elevernas motivation var appens utformning. Eleverna 

blev mer motiverade av apparna som var utformade som spel där de fick en belöning 

när de klarade av sina uppgifter. Eleverna tyckte det var roligt när de fick en belöning 

och kunde visa sina kompisar att de hade klarat av en uppgift.  

 

En annan faktor som påverkade elevernas motivation var kompisarnas val. Kompisarna 

hade ett stort inflytande på varandra, både vad gällde val av aktivitet och val av app. I 

de flesta fall valde eleverna att spela iPad om kompisen gjorde detta. Användandet av 

olika specifika appar grundades även i vilka appar som var populära bland vissa elever, 

därefter växte populariteten ytterligare för dessa appar, när fler elever ville göra det som 

deras kompisar gjorde. 

7.2 Hur kan elever motiveras till att arbeta med matematik på 
fritidshemmet med hjälp av digitala verktyg? 

Det som framkommer i intervjuerna och under aktionen är att eleverna framförallt väljer 

bort de appar som är svåra att förstå. Trots att eleverna haft möjlighet att få hjälp och 

stöttning av lärare har de istället valt bort dessa appar direkt och gått vidare till de appar 

som varit enkla att förstå från början.  

 

Eleverna har även valt bort de appar som snabbt blir för utmanande för dem. Genom att 

välja appar som är lätta i början och blir mer utmanande ju längre eleverna avancerar i 

appen motiveras eleverna till att välja dessa appar. Det som då motiverar eleverna är 

främst faktorn att de klarar av de problem de möter i appen och att problemen ökar 

gradvis i svårighet så eleverna fortsätter att utmanas.  

 

Något vi upptäckte under analysen av den andra intervjun var att det fanns en stor 

bidragande faktor till varför elever valde en viss typ av appar och som motiverade 

eleverna till att vilja arbeta med de matematiska apparna. Alla fritidslärare som blev 

intervjuade var överens om att de appar som motiverade mest var utformade som ett 

spel så att eleverna inte tänkte på att de arbetade med något som var “skoligt”. Detta 

resultatet stämmer överens med vad Attard och Northcotes (2010) nämner i den tidigare 

forskningen.  

 

7.3 Vilka kategorier av appar motiverar eleverna? 

Den kategorin som motiverade eleverna mest var kodningskategorin. Troligen beror 

detta på att appen CodeSpark har ett pedagogiskt sätt att förklara hur eleverna ska göra 
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för att klara av uppgifterna som kommer. Appen är inte utmanande i början då eleverna 

får handledning i appen hur de ska göra, appen ger även handledning varje gång ett nytt 

kommando tillkommer så att eleven verkligen lär sig det.  

 

Eleverna var oense om appen Math Fight där hälften av eleverna tyckte att appen var 

motiverande på grund av att de kunde tävla mot en kompis och därigenom kunde tävla 

om vem som hade mest matematiska kunskaper inom området. Den andra hälften tyckte 

inte om tävlandet och valde därför bort appen.  
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8 Diskussion 

Under diskussionsdelen kommer vi sammanställa vad vi kommit fram till under hela 

utvecklingsarbetet. Vi kommer diskutera kring de pedagogiska konsekvenser som vi 

upptäckt under aktionsforskningen. Slutligen kommer tankar kring det fortsatta arbetet 

att diskuteras.  

 

8.1 Pedagogiska konsekvenser 

 

Under denna studie var fyra fritidslärare involverade i aktionsforskningen. Två av dessa 

hade ett mindre intresse för digitala verktyg och valde att ha hand om de elever som inte 

ville arbeta med de digitala verktygen. De andra två fritidslärarna fick därmed ett större 

ansvar kring de digitala verktygen och fick därför en större kunskap kring användandet 

av dessa verktyg. Dessutom var en av oss studenter på plats under hela tiden då 

aktionsforskningen pågick för att ge stöd åt både elever och lärare. Vi förstår att 

intresset troligtvis är delat på arbetsplatserna och skulle därför rekommendera att en 

eller två fritidslärare som kanske även har ett intresse för digitala verktyg, tar ett större 

ansvar för att kunna stötta och hjälpa kollegor. 

 
8.1.1 Motivation 

 

Eleverna blev väldigt intresserade från början när de fick reda på att vi skulle komma ut 

på deras fritidshem och ha ett projekt kring digitala verktyg. Eftersom de på 

fritidshemmet arbetat väldigt lite med de digitala verktygen tidigare innebar detta en 

slags nyhetens behag för eleverna. Under intervjuerna delade fritidslärarna samma åsikt 

om att det var nyhetens behag som var den största bidragande faktorn till varför 

eleverna ville använda sig av de digitala verktygen.  

 

Eftersom en del i aktionsforskning innebär att presentera någonting nytt (Denscombe, 

2018), och därmed dra nytta av något som blir nyhetens behag, såg vi inte detta som 

något problem med vårt utvecklingsarbete, utan snarare en fördel. Genom att hitta nya 

sätt att arbeta, ändra om och presentera aktiviteter på olika sätt bibehålls troligtvis den 

intressanta känslan av nyhetens behag.  

 

Det framkom under intervjuerna att många elever påverkades av de val som andra 

elever gjorde. Detta påverkade både val av aktivitet under den fria tiden på 

fritidshemmet, samt vilka sorters appar som spelades. Genom att dra nytta av detta kan 

fritidslärarna själva agera som förebilder och visa entusiasm för apparna och de digitala 

verktygen. Utifrån våra tidigare erfarenheter på fritidshemmets verksamhet blir elever 

ofta mer intresserade av något när de fått möjlighet att studera någon annan som utför 

denna aktivitet. Dessutom har vi märkt att elever gärna väljer att också göra den 

aktivitet som vi lärare utför, då intresset och motivationen ökar.  

 
8.1.2 Digitala verktyg 

 

Bara för att en app kan laddas ner till mobilen betyder det inte att den kan laddas ner till 

en iPad. Apparna har inte alltid samma namn när de är nerladdade som de har på 

hemsidan som de laddas ner från. Eftersom fritidslärarna inte ville att de digitala 

verktygen skulle ta all tid från eleverna bestämde de i samråd med oss att eleverna 

skulle ha tillgång till apparna två dagar i veckan så att inte intresset försvann efter två 
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veckor. Vi kände att två dagars regeln passade oss bra för att hålla eleverna intresserade 

av apparna och för att fritidslärarna skulle få tid till sina aktiviteter.  

 

När vi skulle installera apparna på iPads var vi tvungna att kontakta en lärare som var 

IT-ansvarig på skolan och den läraren behövde hitta och installera dessa appar åt oss. 

När läraren sedan var klar med installationerna, fick vi reda på att två appar inte gick att 

hitta, troligtvis på grund av miss i kommunikationen. Vi gav endast en lista på vilka 

appar vi ville använda oss av och troligtvis var någon app felstavad eller hade ett längre 

namn än vi skrev. När en app laddas ner på ett digitalt verktyg, reduceras ibland delar av 

namnet. Det var detta namn vi valde att skriva på listan, inte namnet i app-store. Då 

denna lärare inte hade någon bild på hur appen skulle se ut, eller visste hur den skulle 

fungera, kunde läraren inte gissa sig till vilken app vi ville använda oss av.  

 

Utifrån fritidslärarnas erfarenheter och utbildning förstår vi att de inte arbetar så mycket 

med digitala verktyg eftersom det kan kännas skrämmande att slänga sig in i något där 

de brister i kunskap och erfarenheter. När lärare brister i sin kunskap kring arbetet med 

digitala verktyg blir det oftast en nedprioritering och läraren väljer istället material och 

aktiviteter som är välkända. Fritidslärare och andra lärare har begränsad planeringstid 

och risken finns att de lägger en stor mängd tid på planering kring digitala verktyg och 

inte får något av det.  

 

När vi tänker tillbaka på vår egen utbildning, grundlärare med inriktning mot 

fritidshem, erbjuds vi att delta i en workshop under fyra timmar det första året, där vi får 

en introduktion kring hur ett arbete med iPads och green screen går till för att skapa 

filmer eller trailers. Efter vår utbildning blir det vårt ansvar att fortbilda oss inom hur 

fritidslärare och andra lärare kan arbeta med digitala verktyg. Har du tur anordnar 

skolan du jobbar på en utbildning kring digitala verktyg. Johansson (2008) skriver om 

användandet av digitala verktyg i skolor. Han menar att på grund av den korta 

utbildning kring digitala verktyg som sker under lärarutbildningen, behöver lärare 

skaffa sig kunskap om digitala verktyg på egen hand.  

 

Eftersom möjligheterna att anpassa arbetet med digitala verktyg till den egna 

verksamheten är så stora, kommer resultatet i denna studie att kunna appliceras på flera 

andra verksamheter där förutsättningarna inte ser likadant ut. Johnson & Christensen 

(2008) beskriver detta som den ekologiska validiteten i en studie.  

 

På den undersökta skolan har eleverna möjlighet att arbeta med 12 iPads, där appar kan 

installeras. Möjligheten att arbeta med matematik genom digitala verktyg är inte 

begränsad till antal, utan skolor med endast en iPad eller annan surfplatta kan arbeta 

med elever och olika ämnen genom sitt digitala verktyg. Arbete i helklass eller med en 

större grupp elever är möjligt med endast en surfplatta om exempelvis skolan har 

möjlighet att koppla upp surfplattan på helskärm för att eleverna ska kunna se allt som 

händer och peka eller diskutera händelserna på skärmen. Dessutom har flera 

mobiltelefoner möjlighet till nedladdning av appar som också dessa går att koppla upp 

på helskärmen. Om möjligheten att koppla upp på helskärm inte finns kan läraren 

istället fokusera på diskussionerna som kan uppstå kring de olika uppgifterna i apparna 

och fortsätta arbetet på skärmen med en mindre grupp elever.  

Att just arbeta med appar är inte heller ett måste, då många hemsidor fokuserar på 

matematik eller andra skolämnen. I helskärm eller på datorer kan då eleverna arbeta 

med olika ämnen med hjälp av digitala verktyg.  
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Detta ger möjligheten för andra att arbeta med detta utvecklingsprojekt för att arbeta 

med kvalitetsarbetet på fritidshemmet. 

 

Ett problem med helt fri tillgång till iPads, förutom planerade aktiviteter, skulle 

troligtvis vara kritik från vårdnadshavare. Utifrån tidigare diskussioner med 

vårdnadshavare har vi båda fått reda på att många vårdnadshavare begränsar skärmtid 

hemma. Om eleverna istället får fri skärmtid på fritidshemmet, skulle det troligtvis ges 

stark motkritik. Att istället begränsa tiden med iPads, skulle ge användandet mer 

motsvarighet till hur eleverna använder digitala verktyg i hemmet.  

 

Ett annat problem med fri tillgång till iPads är det sociala samspelet. Även om eleverna 

skulle haft möjlighet att sitta flera, finns risken att de väljer att spela själva. För att 

motverka detta, skulle fritidslärare kunna upprätta regler på fritidshemmet angående hur 

många som minst får sitta vid en iPad. Om eleverna får vara minst två vid varje iPad, 

blir det istället ett socialt samspel, med samarbete och diskussioner kring problemen och 

uppgifter de möter i spelen.  

 

Ytterligare ett problem med fri tillgång, är stillasittandet. Långvarigt stillasittande kan 

ge många nackdelar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, diabetes, depression med 

flera (Ekblom Bak, 2013). Detta kan dock motverkas genom att planera för aktiviteter 

med digitala verktyg där det införs rörelsemoment. Om arbetet med de digitala 

verktygen skulle innebära moment med mindre rörelse, är det bra att införa moment där 

eleverna får röra på sig mer. 

 

8.2 Fortsatt arbete 

Troligtvis hade studien haft ett annat resultat om eleverna haft fri tillgång till att 

använda iPads på fritidshemmet under alla timmar. Det hade gett eleverna större 

tillgång till iPads och det är möjligt att de elever som satt mycket med dem skulle 

tröttna och gett plats till någon som inte använde dem lika mycket nu. Även det 

spontana användandet av iPads hade blivit mer synligt då eleverna hade fått möjlighet 

att välja dessa under all fri tid på fritidshemmet. Under denna aktion blev användandet 

av iPads en sorts nyhetens behag eller belöning då de tidigare inte fått sitta med dem 

och då tog de flesta eleverna chansen att sitta med iPads. 
 

Idéer kring hur de digitala verktygen kan användas för ökad rörelse är bland annat 

arbete med QR-koder (Hernvall, 2014), där elever kan gå på tipspromenad eller 

liknande och använda iPads som verktyg för att läsa av frågorna. Att utföra Geocaching 

(Karlén, 2018) är också ett bra exempel på att använda digitala verktyg i ett 

sammanhang som uppmuntrar till rörelse.  

 

Ett sätt att använda sig av de digitala verktygen är som variationsredskap. Exempelvis 

kan eleverna träna på långa och korta vokaler med hjälp av digitala verktyg istället för 

att skriva dem på papper. En fördel med att träna långa och korta vokaler med digitala 

verktyg är att eleverna kan få ordet uppläst av en inspelad röst och läraren behöver inte 

springa mellan eleverna i klassrummet och läsa upp orden för dem. Hashemi, Petersen 

och Bunting (2013) skriver att de digitala verktygen inte ska hamna i fokus under 

lektionerna utan de ska stärka elevernas lust att lära, samt ge dem nya sätt att ta in 

kunskap på. De digitala verktygen ska alltså finnas där som ett redskap för läraren att 
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använda som komplettering till den vanliga undervisningen, där fokus ligger på 

kunskapen eleverna ska lära in, inte på det digitala verktyget. 

 

Tanken med utvecklingsarbetet, som vi genomförde på fritidshemmet, var att hjälpa de 

fritidslärare som arbetar på fritidshemmet att få igång arbetet med digitala verktyg, ge 

fritidslärarna något de vill arbeta med men inte har känt sig trygga i på grund av 

okunskap och tidsbrist. Med hjälp av de digitala verktygen kan fritidslärarna planera 

aktiviteter som både motiverar eleverna till deltagande och som utvecklar deras 

kunskaper i olika skolämnen.  

 

Detta projekt är genomfört på ett sätt som kan utföras på flera fritidshem i Sverige. Det 

är en stor fördel att ha tillgång till flera digitala verktyg, men med endast ett digitalt 

verktyg kan arbetet med skolämnen genomföras i helgrupp istället för i smågrupper. 

Dessa appar finns tillgängliga på en gemensam nedladdningssida, App-Store, för att 

andra fritidshem ska kunna ta ner dessa appar till sina digitala verktyg och applicera 

dem på sitt fritidshem. Andra fritidshem kan använda de appar vi använt i denna studie 

för att få en färdig uppstart. Därefter finns det stor möjlighet att komplettera med andra 

appar eller digitala verktyg för att vidareutveckla arbetet utifrån elevernas intressen och 

kunskapsbehov. 

 

 

8.3 Fortsatt forskning 

Ett sätt att forska vidare inom ämnet är att applicera andra appar som utvecklar 

elevernas kunskaper inom andra ämnen än matematik. Det går även att utveckla arbetet 

med digitala verktyg så att användandet inte bara blir surfplattor utan även interaktiva 

tavlor, laptops med mera. Studien kan göras på fler skolor och fritidshem för att få ett 

bredare resultat som kan jämföras. Detta medför att fler informanter hade varit 

involverade och fler åsikter och synvinklar hade varit möjliga.   

Under ett fortsatt arbete skulle en möjlighet vara att lägga fokus på vilka elever som 

väljer att använda de digitala verktygen och i vilken utsträckning. Exempelvis kan det 

vara samma elever som väljer en viss typ av app, och andra elever som väljer en annan 

app. Då finns det en möjlighet att studera och diskutera vad det kan bero på.  
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10.1 Bilaga 1  

Brev till rektor och lärare 

 

 
Hej!  

 

Vi heter Emelie Hillgren och Joakim Engström och studerar vår sjätte och sista termin 

på Linneuniversitetet, Växjö till Grundlärare med inriktning fritidshem.  

 

Under vår sista termin ska vi skriva ett examensarbete. Detta examensarbete har vi valt 

att göra utvecklingsinriktat för fritidshemmet. Syftet med vårt utvecklingsarbete är att vi 

vill motivera elever till att självständigt ingå i matematiska aktiviteter med hjälp av 

digitala verktyg på fritidshemmet.  

 

Vi planerar därför att vara ute på fritidshemmet och ha intervjuer med 4 lärare på 

fritidshemmet. Vi kommer ställa frågor kring matematik och digitala verktyg på 

fritidshemmet för att få reda på hur de arbetar med detta, samt vad de har för tankar 

kring motivation. Efter intervjun kommer den sammanställas för att vi ska få en 

nulägesanalys.  

Därefter genomför vi aktiviteter med olika matematiska appar med eleverna på 

fritidshemmet vid ett tillfälle. Slutligen utför vi en utvärderings-intervju med samma 

lärare.  

 

Under intervjun kommer det pågå ljudinspelning för att vi ska få möjlighet att ta till oss 

allt läraren diskuterar. Ljudinspelningarna kommer endast användas vid 

sammanställningen av intervjun och när arbetet är klart kommer ljudinspelningarna 

permanent tas bort.  

 

Vi tycker att det vore väldigt roligt och intressant att få utföra denna studie på ert 

fritidshem och undrar om det skulle vara möjligt. 

 

Vid frågor eller funderingar kan ni alltid kontakta oss på telefon eller mejl.  

Med vänliga hälsningar, 

Emelie Hillgren: 0739408978            &        Joakim Engström: 0760833903 

eh222um@student.lnu.se                    je222ta@student.lnu.se  

  

mailto:eh222um@student.lnu.se
mailto:je222ta@student.lnu.se
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10.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 1 
 

Presentera oss 

Berätta om etiska huvudkraven 

Förklara syftet med intervjun 

Sätta på inspelning 

 

• Hur arbetar ni med matematik på fritidshemmet? 

o Använder ni digitala verktyg? 

▪ Berätta hur! 

▪ Varför inte? 

• Vilka digitala verktyg har eleverna tillgång till på fritidshemmet? 

• Enligt dina erfarenheter, till vad använder eleverna de digitala verktygen på 

fritidshemmet?  

• Vad anser du är bra sätt att använda digitala verktyg för att motivera elever till 

att arbeta med matematik? 

• Vilka nackdelar tycker du kan finnas med att använda digitala verktyg på 

fritidshemmet? 

• Vad hade du velat utveckla i arbetet med digitala verktyg på fritidshemmet? 

• Vad hade du velat utveckla i arbetet med matematik på fritidshemmet? 

• Vad kan du som pedagog göra för att motivera eleverna att arbeta med 

matematik med hjälp av digitala verktyg? 

 

• Vi har inga fler frågor, är det något som du vill ta upp eller fråga om innan vi 

avslutar intervjun?  

Yrke 
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10.3 Bilaga 3 

Intervjuguide 2 
 

 

• Vilken möjlighet har eleverna haft till att använda iPads? 

o Hur ofta har de haft möjlighet att använda iPads? 

o Ligger de framme alltid eller tas de fram vid särskilda tillfällen? 

 

• Använder eleverna apparna? 

o Om ja, 

▪ Vilka appar använder eleverna?  

▪ Berätta varför du tror eleverna använder apparna. 

o Om nej, berätta varför du tror att de inte gör detta. 

 

• Uppfattar du det som att eleverna tyckte att någon app var svår att arbeta med? 

o Om ja, berätta vilken och varför den var svår. 

o Om nej, berätta om varför du tror att apparna fungerade bra. 

 

• Ser du någon skillnad i elevernas val av aktiviteter på fritidshemmet? 

 

• Hur påverkades elevernas motivation till att arbeta med matematik utifrån app-

projektet? 

 

• Blev eleverna mer motiverade till att använda specifikt någon eller några 

kategorier av appar? (Spelappar, Öppna appar, Kodnings appar) 

o Vilken? 

o Varför tror du de blev mer motiverade av den? 

 

• Kommer ni fortsätta att arbeta med appar? 

o Varför? Vad kommer ni göra då? 

o Varför inte? Vad väljer ni att arbeta med istället? 

 

• Är det något annat du vill ta upp eller fråga innan vi avslutar intervjun? 
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10.4 Bilaga 4 

Appar 
 

SPELAPPAR 

 

 

King of math:  

King of Math är en app som riktar in sig på flera olika områden inom 

matematiken. Gratisversionen, som används i denna studie, innehåller 

addition, subtraktion och blandad problemlösning (App Store, 2011a). 

Under spelets start får eleverna välja mellan kvinna eller man och får 

sedan en avatar som har titeln ”bonde”. Eleverna börjar sedan på nivå 

ett och löser olika matematiska problem och beräkningar. När dessa 

problem är avklarade fortsätter eleven på nivå två och så vidare. I takt 

med att eleverna klarar nivåer ökar statusen på avataren, som en sorts 

belöning, och tanken är att eleverna till sist ska nå nivån ”kung”. 

Nivån på matematiken ligger från årskurs 4 och uppåt.  

 

Pet Bingo:  

Appen Pet Bingo går ut på att spela ett slags matematiskt bingo för att 

få nya husdjur och mat till djuren. Det finns möjlighet till att välja 

nivå, samt vilken matematik eleverna vill träna på. De matematiska 

områden som appen innehåller är de fyra räknesätten, addition, 

subtraktion, multiplikation och division (App Store, 2013a). Under ett 

bingospel presenteras en matematisk beräkning som eleverna ska lösa. 

Svaret på beräkningen bildar ett tal. Detta tal kryssar eleverna av i sin 

bingobricka och fortsätter tills de kryssat i en hel rad, antingen lodrätt 

eller vågrätt. När de fått bingo belönas de med antingen ett nytt 

husdjur eller mat till husdjuret. Maten gör att husdjuren blir större och 

symboliserar elevernas ”växande kunskap” inom matematiken. Den 

matematiska nivån ligger mellan fem till tio års ålder.  
 

KODNINGSAPPAR 

 

Cargo-Bot: 

Appen Cargo-bot ger eleverna möjlighet att styra en lyftkran för att 

flytta klossar i olika färger. Eleverna styr kranen genom att placera in 

olika kommandon som höger, vänster, upp och ner i en kodningsruta. 

Under varje nivå dyker det upp en bild på klossar som är placerade på 

ett visst sätt (App Store, 2012a). Syftet är att eleverna ska flytta dessa 

klossar för att placera dem som bilden visar, med hjälp av de 

kodnings-kommandon de har tillgång till. Denna kodningsapp ligger 

på en nivå mellan nybörjarnivå och avancerad nivå, där eleverna måste 

ha förkunskaper kring kodning för att klara av att lösa de olika 

uppdragen.  

 

Kodable: 

Appen Kodable ger eleverna möjlighet att styra en boll genom en bana 

med hjälp av pilar som programmerar hur bollen rullar i banan (App 

Store, 2012b). Eleverna ska inte bara få bollen att rulla från start till 

mål utan måste tänka på att programmera bollen så att den plockar upp 
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de tre stjärnorna som är placerade på banan. Eleverna får lära sig 

grunderna i programmering på ett roligt och lärorikt sätt.  

 

CodeSpark:  

I CodeSpark får eleverna lära sig grunderna i att programmera på olika 

sätt. Appen består av en skapande del samt en del med banor i olika 

teman, såsom djurdagis eller djungeläventyr (App Store, 2014). I den 

skapande delen har eleverna möjlighet att konstruera egna banor och 

låta sina kompisar testa dem.  
 

ÖPPNA APPAR 

 

Math Fight: 

Appen Math Fight handlar om att eleverna två och två tävlar mot 

varandra de får samtidigt ett tal som kan vara addition, subtraktion, 

division och multiplikation. Eleverna väljer de räknesättet som båda 

känner att de behöver träna på och om de ska vara enkelt, mellan, svårt 

eller jättesvårt (App Store, 2013b). När eleverna får den matematiska 

beräkningen så får de tre alternativ där det bara är ett alternativ som är 

rätt. När eleven svarar fel så förlorar eleven ett poäng och när eleven 

svarar rätt först får eleven ett poäng. Den som har flest poäng efter fem 

minuter vinner. 

 

Fingu: 

Syftet med Fingu är att eleverna ska träna på sin taluppfattning. I 

Fingu ser eleven en till tio frukter på skärmen och ska placera lika 

många fingrar som frukter på skärmen. På skärmen finns en stapel 

som i jämn takt blir mindre och eleverna ska placera rätt antal fingrar 

på skärmen innan tiden tar slut. Om eleverna placerar fel antal fingrar 

på skärmen, eller tiden tar slut, förlorar de ett liv. Sammanlagt finns 

det fem liv, därefter börjar eleverna om på nivå ett (App Store, 2011b).  
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