
 

 

 

Självständigt arbete, 15 hp 

Hur digitala verktyg används i 

matematikundervisningen 
Och på vilka sätt användandet av digitala verktyg 

kan utveckla matematikundervisningen 
 

Författare:Ivan Spahic och Robert 

Cicek 

Handledare: Peter Markkanen 

Examinator:  Jeppe Skott 

Termin: HT14 

Ämne:  Matematik och 

matematikdidaktik 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4GN02E 



  
 

  

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka vad användandet av digitala verktyg kan 

tillföra matematikundervisningen. Vi vill belysa vilka sätt användandet av digitala 

verktyg kan utveckla matematikundervisningen. I denna undersökning använder vi oss 

av begreppet digitala verktyg, med detta menar vi framförallt iPad, smartboards samt 

datorer. Men fokuset kommer till största delen att ligga på användning av iPad:s. 

Studien har en kvalitativ ansats där observation och intervju har kombinerats. Studien 

bygger på tre observationstillfällen samt en uppföljande intervju med varje lärare 

Resultatet av att via iPad:n och alla dessa applikationer som den erbjuder kan läraren 

skapa ett lustfyllt lärande med engagemang och motivation i matematikundervisningen. 

Med hjälp av iPad:n är det enklare för lärarna att individanpassa sin undervisning samt 

att eleverna kan mötas på olika nivåer. 
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1 Inledning 
I skolan och i undervisningen har datorer sedan lång tid tillbaka varit en del av skolan, 

men på senare tid kan vi se skolor med olika former av digitala verktyg som inkluderats 

mer i undervisningen. I den nu rådande läroplan för grundskolan går det att utläsa, under 

den allmänna delen för matematik, att eleverna ska i matematikundervisningen få 

möjlighet till att uträkna och lösa olika matematiska problem med hjälp av digital teknik 

(Skolverket, 2011a). Människor är idag omgivna av teknik som smartphones, surfplattor 

och datorer och blir påverkade ständigt av dessa apparater (Leijon, 2005, Samuelsson, 

2014).  

 

Vi är två studenter som utbildar oss till matematiklärare för mellanstadiet. Något som 

även faller naturligt för vår del är den teknik som finns i dagens samhälle. Teknik är 

idag en vanlig del i människans liv. Vi kan även inkludera oss själva i den kategorin. 

Därför var det en självklar sak för oss att skriva om digitala verktyg inom ämnet 

matematik. Vi använder oss av olika digitala medier dagligen, medvetet eller omedvetet. 

Utifrån egna erfarenheter, främst från den verksamhetsförlagda delen av utbildning 

(VFU), har vi upplevt flera klasser som saknar olika tekniska verktyg trots att Skollagen 

(2010) hävdar att skolan har ett ansvar att förse sina lokaler med det materiel som 

behövs för att undervisningen ska nå upp till sitt ändamål. I läroplanen framgår det att 

skolan har ett ansvar att ge eleverna möjlighet till att lära sig om den komplexa 

verklighet vi lever i, dessutom i en snabb förändringstakt. Detta innebär att läraren har 

ett ansvar att uppmärksamma eleverna om de olika förändringar som sker i samhället i 

förhållande till det tekniska framsteget (Skolverket, 2011a) 

 

Eftersom tekniken utvecklats enormt på senare tid, där elever dagligen kommer i möte 

med olika digitala apparater så som TV, radio, data, internet samt medier, anses det att 

det tekniska kommer ha en större betydelse i läroplanen om några år (Findahl, 2010). 

Då krävs det för oss att skaffa oss kunskaper om dessa olika verktyg, för att kunna lära 

ut på bästa möjliga sätt. I läroplanen står det att elever ska "Använda modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande" 

(Skolverket, 2011a:14). Däremot finner vi ingen information kring vilka digitala 

verktyg som ska användas eller hur de ska användas. Olson och Gustavsson (2011) 

förmedlar att tekniken är en stor del i våra liv och förmedlar att läraren bör kunna 

använda sig av digitala verktyg. Vidare så lyfter de fram att lärarutbildningen saknar 

kurser gällande digitala verktyg vilket kan skapa förhinder för blivande lärare. Därför 

hoppas vi att detta arbete ska hjälpa oss att upptäcka olika former av arbetssätt med 

olika digitala verktyg. 
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2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad användandet av digitala verktyg kan tillföra 

matematikundervisningen. Vi vill belysa på vilka sätt användandet av digitala verktyg 

kan utveckla matematikundervisningen. 

 

2.1 Frågeställning 

Utifrån vårt syfte har följande frågeställningar sammanställts 

 Hur används digitala verktyg i praktiken?  

 På vilka sätt kan användandet av digitala verktyg hjälpa läraren att lyfta fram 

och arbeta med det matematiska innehållet? 

I denna undersökning använder vi oss av begreppet digitala verktyg som innebär i vår 

studie bland annat iPads (surfplatta), smartboards (interaktiva tavlor) och datorer men 

under studiens gång kommer vi att fokusera på iPads.  
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3 Bakgrund 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning kring digitala verktyg i skolan. Artiklar, 

avhandlingar och rapporter ger en bild av samhällts förändringar kring digitala verktyg, 

digitala krav på lärare, användning av digitala verktyg samt olika matematiska 

förmågor.  

 

3.1 Den digitala utvecklingen i skolan och i läroplanerna  

Samhällutvecklingen som sker med åren ställer nya krav på skolorna. Den ställer krav 

på skolans innehåll samt utformning (Samuelsson, 2014). Ser vi tillbaka från år 1842, 

när Sverige fick en allmän folkskola, har uppgiften för skolorna varit att utbilda elever 

för framtiden, för de krav som ställdes på dem i samhället och för den arbetskraft som 

samhället var i behov av (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Denna aspekt kan vi även 

utläsa i nuvarande läroplan för grundskolan. Läroplanen är en utgångspunkt för läraren 

och elevernas utbildning. Den anger övergripande värdegrundsaspekter samt 

övergripande mål. I läroplanen finns det även kursplaner som innehåller konkretisering 

av mål för eleverna (Leijon, 2005).  

 

1994 skulle Skolverket ansvara för svenska skolans datanät som skulle få sig en viktig 

del i skolan (Riis, 2000, Hylén, 2011). För dåvarande läroplan, för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) skulle datorn få en ny roll i 

undervisningen. IT, informationsteknik, kallade man det i skolan då, som idag har 

ersatts med IKT, informations- och kommunikationsteknik, för att belysa vikten av 

kommunikation (Riis, 2000). Då kunde man utläsa i Lpo 94 mål för grundskolan där 

eleverna ska kunna: 

 
[...] använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande 

och lärande    

     (Lpo 94:10). 

 

I nuvarande läroplan Skolverket (2011a) har ordet informationsteknik ersatt med 

modern teknik. Vi kan utläsa följande mål där eleverna ska kunna: 

 
[...] använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande 

     (Skolverket 2011a:14). 

  

I mitten av 1990-talet skulle Internet lanseras i de svenska skolorna som skulle ge en 

möjlighet till ett nytänk (Hylén, 2011). Genom införandet av Internet skulle IT ses som 

en möjlighet till att förstärka människans kunskaper (Erixon, 2014). Även World Wide 

Web (www) introducerades och Sverige sågs som en ledande nation i IT-innehavande 

(Hylén, 2011, Erixon, 2014). I slutet av 1990-talet skulle en ny satsning tillföras. 

Skolverket fick i uppgift att utveckla innehåll och tjänster istället för att inhandla nya 

datorer. Förtroendet till informationstekniken var väldigt hög och IT skulle ge den stöd 

till eleverna för de krav som samhället ställde på dem (Riis, 2000, Hylén, 2011, Erixon, 

2014). Jedeskog (2000) förtydligar det genom att beskriva att det tydligt stod i 

styrdokumenten att IT och datorn skulle utnyttjas men att det var upp till läraren och 

eleverna att bestämma om och när de skulle användas.  
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Vid årtiondets slut, och i början av 2000-talet, skulle IT:s roll förändras. Efterfrågan på 

IT sjönk och flera IT-bolag hamnade i konkurs (Hylén, 2011). Samhällets behov av IT 

var inte längre lika stor som under 1990-talet och det var inte lika viktigt att vara i topp. 

Även om tekniken fortfarande var viktig så hade den blivit mer av en del av skolan och 

samhället (Erixon, 2014). Nya IT-projekt infördes av politiska skäl men inga projekt 

startades för skolan. Fram till 2008 var det endast Skolverket och Myndigheten för 

skolutveckling som hade mindre uppdrag att utveckla IT i praktiken. Men år 2009 skulle 

Skolverket uppdrag att framställa nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan, 

detta eftersom elevresultaten sjunkit. Den nya och nuvarande läroplanen, Skolverket 

(2011a), skrevs för att förtydliga de övergripande målen samt för tydligöra hur 

informationstekniken ska integreras mer i undervisningen (Erixon, 2014). 

 

I läroplanen kan det utläsas att IKT bör integreras mer i de olika ämnena (Skolverket, 

2011a) vilket även framhävs av Erixon (2014) som belyser hur ordet digital förekommer 

ofta i den nuvarande läroplanen, där digital oftast är sammanställt med andra ord som 

verktyg, teknik, modell eller medier. Erixon (2014) beskriver digitala tekniken som att 

den betraktas som ett "...lärverktyg som skolan behöver för att nå målen" (s.49). 

Däremot uppstår det ofta diskussioner, mellan lärare och elever, om vad och hur 

eleverna ska utveckla sina kunskaper i ämnet matematik. Idag används olika digitala 

verktyg i vardagen och i arbetslivet för att lösa olika matematiska problem, men ändå 

hörs det att eleverna ska utveckla sina matematiska kunskaper på det traditionella viset, 

via matematikboken (Sandahl, 2014). Även om dessa diskussioner förekommer så går 

det inte undgå ifrån att det idag är vanligare med olika digitala verktyg i klassrummet 

och att det ger stöd för läraren och elever i undervisningen (Jämterud, 2010). Det gäller 

att se digitala verktyg som ett hjälpmedel i undervisningen där det gäller för läraren att 

anskaffa sig en kunskap om dessa olika verktyg (Jönsson och Lingefjärd, 2012).  

   
3.1.1 Förändrad roll för lärare 

I och med satsningen av datorer under 80-talet har lärare sedan dess haft tillgång till 

datorer i sin undervisning. Att ha en dator i klassrummet sågs som ett stöd för att 

förändra lärarens arbete. Samhället har stora förväntningar om att läraren med hjälp av 

datorn skulle förändra undervisningen. Vidare går det att utläsa att alla elever ska lära 

sig att använda sig av datorer som medför till en förändrad miljö, pedagogiken utvecklas 

och att inlärningen förbättras. Det kommer även bidra till en ökad utveckling till varje 

individ. Traditioner och rutiner skapar en trygghet hos både eleverna och lärare, men för 

att en förändring ska kunna ske så måste lärare släppa sin expertroll och våga göra 

förändringar och ta in datorer till klassrummet. Dilemmat som uppstår är att eleverna 

kan ha mer kunskaper inom IT än lärare och detta är något som kan ändra på 

maktförhållanden vilket kan förhindra att läraren inte vill göra den nödvändiga 

förändringen (Jedeskog 2000).  

 

Erixon (2014) förmedlar att många människors arbete ändras bland annat lärarens. Det 

kan vara ett problem att använda sig av äldre för att sedan börja på nytt med den nya 

tekniken. Saknar lärare kunskap inom de nya verktygen så begränsas undervisningen. 

Med detta menar författaren att ifall lärare saknar kunskap kring digitala verktyg kan 

detta leda till att undervisningen kan bli enformig. Vidare poängterar författaren att 

media användningen är något som majoriteten av barn växer upp med, det vill säga med 

datorer, smartphones och surfplattor. Det är därför viktigt att som lärare hålla sig 

uppdaterad och använda sig utav olika digitala verktyg som eleverna kan relatera till 
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och inte enbart läroböcker. Hylén (2011) lyfter fram att det inte går att samtala om att 

datorer ska användas i undervisningen utan snarare på vilket sätt datorer kan stödja 

undervisningen bäst. Erixon (2014) belyser även att det är viktigt att digitala verktyg 

används i ett utvecklande syfte, det vill säga att eleverna lär sig exempelvis matematik i 

ett undervisningssammanhang.  

 

Riis (2000) förmedlar att informations- och kommunikationsteknik (IKT) har kommit 

för att stanna precis som järnvägen och bilen som används än idag. Hon menar på att 

teknik och kommunikation hör samman och att det används i många olika sammanhang 

som sker nu och som kommer att ha en stor betydelse i framtiden. IKT utvecklar både 

lärarens och elevernas utveckling och kan bidra till en mer accepterad medborgare om 

kunskaper kring teknik införskaffas, tekniken får allt större betydelse och påverkan på 

oss människor. Riis (2000) poängterar att kommunikation via tekniken ska hjälpa 

eleverna till ett ökad lärande.  

 

Någonting som problematiseras är elevernas tekniska kompetens, författaren Jämterud 

(2010) menar att det är svårt att avgöra som lärare vilken kompetens varje individ har 

med sig i bagaget. Majoriteten av elever växer upp med digitala verktyg såsom 

surfplattor, smartphones och datorer i tidig ålder. Författaren menar då på att läraren 

måste ha en bred kompetensnivå inom olika digitala verktyg och ha förståelse och 

känna till applikationer till respektive plattform för att stärka sin undervisning vilket 

även stärks av Brandell och Petterson (2011).  

 

Koehler (2005) poängterar betydelsen att tekniken tillsammans med pedagogiken bör 

vara sammankopplade för den bästa effektiviteten i skolämnena. Han förmedlar att det 

är viktigt att ha kunskaper och kompetens gällande dessa två aspekter. Vidare i artikeln 

belyser författaren att detta är ett omdiskuterat ämne och att det är svårt veta hur 

lärarens kompetenser kring den nya tekniken ska mätas. En sak som lyfts upp i artikeln 

är att skolorna som deltog i undersökningen tycker att de kurser som berör teknik inte 

bidrar till en djupare förståelse vilket behövs för att bli duktiga användare inom teknik. 

En brist som tas upp är att lärarprogrammen inte ger den möjlighet att erbjuda framtida 

lärare att utveckla sina digitala kompetenser eller hur man kan jobba med datorer i 

klassrummet vilket även stärks av Olson och Gustavsson (2011). Författaren Koehler 

(2005) använder sig av termen TPAK som står för Technological Pedagogical Content 

Knowledge, han menar på att dessa tre element bör kopplas samman för en bra 

undervisning. För att få kunskaper om tekniken så måste lärarna få råd och stöd inom 

det enorma begreppet som digitala verktyg innebär. Olson och Gustavsson (2011) 

förmedlar att det inte finns några begränsningar gällande att hitta information via 

datorn, surfplattor eller mobilen. I läroplanen står det skrivet att individen ska kunna 

granska kritiskt informationen som tas till (Skolverket, 2011a) och detta är något alla 

bör ha i åtanke med tanke på den enorma potentialen digitala verktyg erbjuder. Med 

andra ord så ökar lärarens kompetenskrav i och med den nya tekniken då mycket av 

samhället speglas av det tekniska användandet (Olson och Gustavsson, 2011).  

Bjurulf (2013) framhäver att det är viktigt att pedagogerna har en didaktisk kunskap där 

det krävs att pedagogen tar vara på varje elevs erfarenheter. Vidare framhäver 

författaren att det är viktigt att ge samtliga elever stöd och samtidigt ge dem utrymme 

att experimentera på egen hand. Pedagogen bör arbeta utifrån elevernas intresse vilket 

författaren menar på ska stärka elevernas självförtroende och deras kunskapsintag. 

Sandahl (2014) förmedlar att elever lätt tröttna och sluta försöka lösa uppgifter. Detta 
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leder till att eleverna säger att de inte kan och inte vill. Clarke och Clarke (2011) 

framhäver om duktiga matematiska lärare där de betonar att "duktiga lärare 

uppmuntrade barnen att förklara sitt tänkande och bygga vidare på deras begrepp och 

strategier i matematik" (Clarke & Clarke, 2011:8). 

3.2 Matematiska förmågor 

I det övergripande syftet i läroplanen (Skolverket, 2011a) för ämnet matematik står det 

att eleverna ska få möjlighet att få utveckla sina matematiska kunskaper och dessa är:  

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

(Skolverket, 2011a:63) 

 

De ovanstående punkterna brukar formuleras av lärare till fem matematiska förmågor 

som även Skolverket (2011b) lyfter fram som:  

 

• Problemlösningsförmåga 

• Begreppsförmåga  

• Procedurförmåga  

• Resonemangsförmåga   

• Kommunikationsförmåga 

Dessa fem förmågor samverkar med varandra för att eleverna ska få bra förutsättningar 

för att kunna utveckla sina matematiska förmågor (Skolverket, 2011b). 

 
3.2.1 Problemlösningsförmåga 

En viktig del inom matematikämnet är bland annat problemlösningsförmåga där 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) framhäver att problemlösning har fått en större roll i 

matematikundervisningen. Sedan 1980s läroplan har bland annat problemlösning funnit 

och varit en central del i skolan. Även i dagens läroplan kan vi utläsa att det är en viktig 

del i skolan där eleverna via problemlösningen ska få möjlighet till att utveckla sina 

matematiska färdigheter. Problemlösning är något som förekommer i människans 

omgivning och kopplas oftast samman med matematik (Malmer, 2002). 

Problemlösningsuppgifter är oftast uppgifter där eleverna får göra en ansträngning och 

resonera med hjälp av sina matematiska kunskaper, där samtidigt eleven inte riktigt vet 

hur man ska gå till väga för att lösa uppgiften (Hagland et al, 2005). Via problemlösning 

kan läraren nivåanpassa uppgifterna och via problemlösning kan motivationen och 

lusten att lära sig matematik öka.  
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3.2.2 Begreppsförmåga 

Häggblom (2013) förmedlar betydelsen av att ha en bred begreppsförmåga eftersom det 

är en viktig del för vårt sätt att tänka. För att eleverna ska få lärdom och utveckla sin 

matematiska begreppsförmåga krävs det att läraren visar ett stort engagemang för hjälp 

eleverna. Författaren betonar vikten av att läraren kopplar uppgifterna till vardagliga 

situationer där eleverna har möjlighet att utveckla nya erfarenheter. För att eleverna ska 

kunna ta till sig olika matematiska begrepp krävs det att de får repetera dessa uppgifter 

som är kopplade till vardagliga situationer.   

 
3.2.3 Procedurförmåga 

Procedurförmåga är en central del för att eleverna ska kunna skapa förståelse och 

fortsatt kunna utveckla sina matematiska kunskaper (Skolverket, 2011b). Med 

procedurförmåga innebär det att eleverna ska utveckla sin kunskap om när och hur 

procedurer ska tillämpas samt en färdighet att kunna utnyttja dem flexibelt, exakt och 

effektiv (Kilpatrick, Swafford och Findell, 2001). En "ökad begreppsförståelse leder till 

att eleverna kan använda mer avancerade procedurer och sofistikerade tillämpningar, 

vilka i sin tur leder till bättre förståelse" (Häggblom, 2013:105). Med detta menar 

författaren att eleverna ska finna olika strategier inom matematiken med hjälp av en 

bred begreppsförståelse.  

 
3.2.4 Resonemangsförmåga 

Häggblom (2013) förmedlar om resonemangsförmåga som innebär att elever ska 

reflektera och resonera kring samband mellan olika begrepp och situationer. När 

eleverna får tillfällen att muntligt resonera kring sina valda strategier kan det bidra med 

en ökad förståelse för matematiken. Detta kan leda till att elevernas 

resonemangsförmåga utvecklas och på så sätt kan eleverna argumentera för sina 

räknemetoder. Författaren lyfter fram att läraren och eleverna kan göra räkneprocessen 

tydlig genom det abstrakta och konkreta materialet.  

 
3.2.5 Kommunikationsförmåga 

Kommunikation är en central del för att lärare ska skapa och elever ska kunna utveckla, 

både muntligt men även skriftligt, en förståelse för matematik. Detta innebär att lärare 

och elever integrerar och samarbetar med varandra (Häggblom, 2013). 

Kommunikationsförmågan är kopplad till begreppsförmågan vilket innebär att när 

elever får kommunicera matematik. På så sätt får eleverna använda sig av olika 

matematiska begrepp och olika tillvägagångssätt för att kunna synliggöra sina 

matematiska kunskaper (Häggblom, 2013).  

 

3.3 Digital kompetens  

Europarådet (2006) har framställt åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. En 

av dessa åtta nyckelkompetenser är bland annat digital kompetens. Termen 

nyckelkompetenser definieras som kompetenser alla människor bör utvecklas för att 

förstå samhället samt individens personliga utveckling både vad gäller socialt och 

integrationer med andra vilket blir en form av sysselsättning. 

 

Käck och Männikkö-Barbutiu (2012) förmedlar följande; ”Digital kompetens är ett 

begrepp med många och skiftande tolkningar vilket har sina utgångspunkter i 

teknikutvecklingen och i de olika politiska och samhälleliga mål som råder vid olika 

tidpunkter” vilket även stärks av Samuelsson (2014). European Commission (2007) 
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definierar digital kompetens utifrån följande områden såsom kunskaper, färdigheter och 

attityder. Digital kompetens bör användas aktivt i både yrkes- och privatlivet. Hylén 

(2011) tänker inte annorlunda utan instämmer med att definitionen av digitala verktyg är 

svårt att tyda då ämnet är så brett. Författaren skriver om att digital kompetens ofta 

kopplas samman med IT och skriver i samma mening om att begreppet IT har fyllt sin 

funktion. Samuelsson (2014) lyfter fram definition av digital kompetens och förmedlar 

att de innehåller fem dimensioner. Hon själv kopplar sin definition till 

utbildningssammanhang, den första aspekten han lyfter fram är att ha kunskaper i 

användning av digitala verktyg.  Den andra punkten han lyfter fram är IKT som sitt 

egna fält med kunskaper, tredje punkten är att använda sig av IKT i olika ämnen. Fjärde 

aspekten handlar om att utveckla IKT och lärstrategier samt den sista aspekten som är 

digital bildning och kulturell kompetens.  

 

Jämterud (2010) förmedlar att användningen av datorer är begränsade och används till 

stor del av att skriva texter, det förekommer inte alltför ofta att eleverna lär sig 

matematik via datorer, surfplattor eller andra digitala verktyg. Det står skrivet i 

läroplanen under matematik att eleverna ska arbeta på ett varierande sätt, det ska alltså 

ges möjlighet att arbeta med digitala verktyg i matematikundervisningen (Skolverket, 

2011a). Detta för att läraren inte känner sig bekväm att använda sig av datorer och vet 

inte vart dem ska finna bra användbara program bland alla som finns att välja emellan. 

Skolverket (2009) visa i en rapport klart och tydligt att det bara är en fjärdedel av 

lärarna i Sverige som använder sig utav datorer dagligen. Jönsson och Lingefjärd (2012) 

framhäver betydelsen av att ha digital kompetens och självklart spelar resurser en stor 

roll. Det är upp till varje lärare att utveckla främst sin egen kompetens för att använda 

sig av tekniken i sin undervisning. För att detta ens ska vara möjligt så måste det finnas 

intresse för teknik och många lärare behöver stöd och råd kring begreppet digitala 

verktyg som inte är helt enkelt att tyda enligt Jämterud (2010). Jönsson och Lingefjärd 

(2012) använder sig av termen instrumentell kompetens vilket är samma sak som digital 

kompetens. Vidare förklarar de att när människan väl kommit i kontakt med ett 

instrument så ändras vår inställning och uppfattning till redskapet. När människan sedan 

skapat en grund att stå på så ökar intresset och vi vill lära oss mer, och detta är något att 

ha i åtanke som lärare för att sedan kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas 

behov.  

 
3.3.1 Samhällets syn på digital kompetens  

Skolans uppdrag är att forma elever till demokratiska medborgare och förbereda dem 

för samhällets som de lever i (Skolverket, 2011a, Jämterud, 2010). Samhället förändras 

snabbt och idag är människor omringade av olika digitala verktyg. Men så har det inte 

alltid sett ut. Säljö (2005) beskriver samhällets förändring på följande sätt:  

 
I förskolan, på fritidsgården och i andra miljöer möter man kanske 

kamrater med en helt annan bakgrund än den man själv har och med helt 

andra vanor. När man går på varuhuset, är med i olika föreningar eller 

deltar i andra organiserade aktiviteter, finns ramar för hur man agerar 

som man måste bekanta sig med. Tidigare i historien var situationen 

annorlunda. Man kunde bo och leva hela sitt liv i en liten by utan att 

kanske någonsin samtala med människor med påtagligt annorlunda 

erfarenheter och referensramar än dem man själv hade. 

    (Säljö, 2005:49).  
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Citatet ovan visar att samhället förändras i snabb takt vilket även stärks av Leijon 

(2005) som skriver att samhället förändras snabbt vilket medför att nya krav ställs på 

lärare och elever.  Samuelsson (2014) förmedlar även om att tekniken utvecklas i hastig 

takt, och att ett digitalt verktyg kan gå från aktuell till icke aktuell och att kunskap i att 

använda tekniken anses som nödvändigt. Digitala verktyg och IT definieras likadant av 

Hylén (2011) och författaren skriver om att det idag ofta förekommer att skolor 

använder begreppet IKT, för att oftast betona vikten av kommunikation. 

Kommunikation som är en viktig del i läroplanen där eleverna ska kunna kommunicera 

på olika sätt, i både tal och skrift för att utvecklas som människor i samhället 

(Skolverket, 2011a). Leijon (2005) skriver att genom digitala medier kan människan 

kommunicera som sändare och som mottagare.  

 

Hernwall m.fl. (2007) lyfter fram vikten av skapa sig en förståelse för användning av 

digitala verktyg eftersom författarna menar att det påverkar våra liv som medborgare i 

samhället. Leijon (2005) skriver om hur tekniken snabbt förändrats och som påverkar 

våra beslut och informationsintagande i samhället. Vilket innebär att individen måste ha 

förmåga att använda sig av teknik och en viss kompetens för att kunna vara delaktiga i 

samhället. I och med att tekniken ständigt utvecklas krävs det att vi människor samtidigt 

skapar en vilja till att lära för att vi ska kunna medverka och fungera som en 

medborgare i samhället (Jönsson och Lingefjärd, 2012). Majoriteten av barnen som 

växer upp idag har tillgång till antingen dator eller surfplattor och har oftast stora 

kunskaper med sig till klassrummet, därför blir det extra viktigt för läraren att skaffa sig 

en digital kompetens för att kunna utmana elevernas kunskaper och utveckla dem till 

demokratiska medborgare (Jönsson och Lingefjärd, 2012).  

 

3.4 IPad:n inom matematik 

Ett digitalt verktyg som fått en större roll i undervisningen idag är bland annat iPad:n. 

IPad:n beskrivs som ett betydligare enklare verktyg än datorn (Olsson, 2013). Det som 

gör den lätthanterlig är att den styrs med hjälp av fingret och skärmen fungerar som en 

pekskärm.  IPad:n ger möjlighet till att elever kan samverka och samspela tillsammans 

med varandra. Sedan januari 2010, när iPad:n lanserades, har flera företag efter det 

utvecklat olika surfplattor (Bjurulf, 2013). Murray och Olcese (2011) framhäver iPad:n 

som den mest sålda och använda iPad:n i världen. Med hjälp av iPad:ns funktioner, bild 

och video, ljud, Internet och 3G, GPS, projektor samt appar, kan den användas till 

många olika saker i undervisningen, främst med hjälp av apparna. IPad:n är den nya 

generationens teknik som ska hjälpa läraren i sin undervisning (McKeown och 

McGlashon, 2014). IPad:n framhävs som ett verktyg som ska hjälpa läraren att utveckla 

matematikundervisningen (Murray och Olcese, 2011, Gällhagen och Wahlström, 2012, 

Olsson 2013, Falloon, 2013).  

 

Olsson (2013) beskriver iPad:n som ett sätt att möjliggöra matematikundervisningen till 

mer motiverande. I en av hennes studie där syftet var att se hur elever tar till sig nya 

digitala verktyg som iPads där resultatet blev positivt. Eleverna kommunicerade med 

varandra och visade samarbetsförmåga. Författaren beskriver situationen som ett sätt att 

trigga igång eleverna samt en läroprocess där de får utveckla olika matematiska 

förmågor.  Liu (2013) framhåller iPad:n där läraren kan använda den för att variera sin 

undervisning och undvika det traditionella sättet att arbete med, som innebär att 

eleverna endast får arbeta i böckerna. I författarens studier, som gjordes med olika 

studenter och lärare, skulle iPad:n få positiv respons. Slutsatsen av undersökningen blev 
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att iPad:n sågs som ett verktyg som kan utveckla matematikundervisningen. IPad:n 

framhävs som något positivt även av flera olika studier där främst iPad:n fått bra 

respons av flera lärare och elever (Falloon, 2013). Däremot påpekar Carr (2012) i sin 

studie som visar att det knappt var någon skillnad i utveckling mellan elever som 

använde iPad och elever som inte använda iPad i undervisningen. I sin slutsats beskriver 

hon dock att hennes studie inte ska ses som ett sätt att avskaffa iPad:n helt från 

undervisningen, utan hon snarare uppmanar lärare och rektorer att göra djupare 

undersökningar kring användning av iPad i undervisningen.  

 

Även Falloon (2013) har kritiskt granskat iPad:n och olika appar som lärare använder 

sig av i undervisningen. Hans kritik riktar sig mot utformningen och innehållet i apparna 

och ifrågasätter om eleverna verkligen utmanas och ifall de verkligen kan bedömas vid 

användning av iPads i matematikundervisningen. Författaren föreslår att de som 

utvecklar apparna bör samarbeta med lärarna för att förbättra inlärningsvärdet på 

utvecklarnas produkter. Däremot framhäver Gällhagen och Wahlström (2012) och 

Olsson (2013) att iPad:n tillför ett mer lustfyllt lärande vilket är viktigt att ha i åtanke 

enligt författarna. Vilket även stärks av läroplanen där det går att utläsa att lärare ska 

skapa och utveckla ett intresse för matematiken för eleverna (Skolverket, 2011a). Detta 

kan dock ses som ett problem enligt Riley (2013) där författaren menar att det lätt kan 

bli att eleverna ser iPad:n som ett spelverktyg och inte ett digitalt verktyg som ska vara 

ett hjälpmedel för dem i undervisningen. Därför är det extra viktigt för läraren att föra 

en dialog och förklara för eleverna vad iPad:n är till för, menar författaren.  

 
3.4.1 Studier om iPads i undervisningen 

Fisher, Lucas och Galstyan (2013) framhäver att väldigt lite forskning har gjorts kring 

användandet av iPads i matematikundervisningen. Misfeldt (2013) förmedlar att den 

forsknings som gjorts gäller för elever i högstadiet och gymnasiet men författaren menar 

att det bör göras mer forskning för de yngre eleverna i grundskolan också. Däremot den 

forskning som finns gäller främst för området geometri inom matematik. Liu (2013) 

skriver om fem steg när det gäller arbetet med geometri med hjälp av iPads. Första 

steget innebär att läraren presenterar olika geometriska figurer med hjälp av iPad:n 

uppkopplad till smartboard eller projektorn där eleverna för anteckningar i sina iPads. 

Vidare i andra steget så får eleverna se olika geometriska figurer i 3D via programmet 

Cabri3D där man kan forma olika geometriska figurer. De får även mäta olika figurer 

som finns i klassrummet som de sedan antecknar i iPad:n I steg tre får eleverna välja ut 

sin favorit figurer där de får förklara varför dem tycker om dem. Eleverna får även se 

vad som händer ifall olika geometriska figurer kombineras eller delas i olika bitar. I steg 

fyra får eleverna designa egna geometriska figurer via Cabri3D. De får sedan diskutera 

sina figurer med klasskamraterna för att se vilka likheter och skillnader det finns. I steg 

fem får eleverna mäta volym i sina figurer samtidigt som de får ge varandra feedback. 

Fisher, Lucas och Galstyan (2013) framhäver betydelsen av iPad:n vid sådan arbetsätt. 

Med hjälp av iPad:n är det enkelt att bjuda in andra till olika diskussioner och samtala 

då det är enkelt att vända en iPad:n än att ha en stor dator eller en massa papper.  

 

Burton, Anderson, Prater och Dyches (2013) poängterar att med hjälp av 

videoinspelning via iPad:n kan förebygga elevers lärande. De framhäver att spela in 

olika lösningar kopplade till verkligheten kan främja elevernas matematiska 

kunskapsutveckling, specifikt gäller detta för elever i svårigheter. Författarna menar att 

de elever som får titta på inspelningarna nådde ett bättre resultat inom matematiken. 
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Genom att få titta och analysera sig själva, med hjälp av en lärare, kan eleverna finna 

brister respektive styrkor hos sig själva som man annars inte hade kunnat.   

  

 
3.4.2 Appar (Applikationer) inom matematik 

Gällhagen och Wahlström (2012) förmedlar om applikationer och att dessa måste laddas 

ner via AppStore/Google Play. Olsson använder sig utav begreppet ”pedagogiska appar” 

och att dessa kan finnas i respektive butik under kategorin utbildning. Olsson (2013) 

förklarar att begreppet applikationer kallas appar. Gällhagen och Wahlström (2012) 

förklarar att appar är en programvara som kan användas efter att installationen har 

genomförts.  

 

Dahl och Nordqvist (1994) framhäver i sin bok om olika spel och lek övningar till 

iPad:n där eleverna får en möjlighet att utveckla sina matematiska kunskaper. Spel och 

lek belyses likaså i läroplanen där det står att eleverna kan lära sig via leken 

(Skolverket, 2011a). Gällhagen och Wahlström (2012) förmedlar om olika appar och 

hur de kan användas i matematiska sammanhang. Författarna förklarar hur hon 

färdighetsträningen kan bli glädjefylld med hjälp av iPad:n. De har sammanställt en lista 

på några appar som kan användas för att träna de fyra räknesätten det vill säga 

subtraktion, addition, multiplikation samt division.  Dessa appar heter Math Bingo och 

Math Ball och tränar som sagt det fyra räknesätten, svårigheten kan varieras vilket 

innebär att appen utmanar elevers tänkande. Ett populärt spel för att träna de fyra 

räknesätten är King of Math där man är en bonde som ska bli kung/drottning beroende 

på vilket genus man väljer. För att avancera i spelet så måste eleverna lösa olika tal, 

eleverna får svara fel tre gånger och om detta skulle ske så år de börja om. Eleverna blir 

belönade med poäng och morötter (Gällhagen och Wahlström, 2012). Appen Math 

Doodles (Connect sums) är en klurig samtidigt väldigt roande och genom att använda 

sig utav denna app så tränar eleverna förmågan att lösa olika problem. Vidare så lyfter 

de även fram appen som bomb timer och förklarar hur den kan användas inom området 

tidsuppfattning som ingår inom matematiken. Eleverna kan få göra olika aktiviteter så 

som att hålla andan i en minut, hur många gånger kan du hoppa hopprep samt gå ut ur 

klassrummet och komma tillbaka om fem minuter innan bomben sprängs, vem kom in i 

klassrummet sista stund? Ovan nämnda appar har vid användning en inbyggd 

tidsaspekt. Författarna ger även på appar där eleverna inte behöver vara oroliga och 

tänka att tiden är slut. King of Math Junior finns utan tid för de elever som upplever 

matematiken svår vilket författarna förmedlar.  En annan app kan till exempel vara 

Amazing Alex som går ut att bygga banor, till en början så är nivån väldigt enkel men 

ökar successivt. Eleverna kan göra en bana i iPad:n för att sedan göra den i skolan med 

hjälp av konkret material, antingen i klassrummet eller ute på skolgården. Med hjälp att 

appen så tränar de problemlösningsförmågan och analys och argumentationsförmågan 

då författarna ser att eleverna arbetar i par. Olsson (2013) förmedlar att surfplattor är 

bara ytterligare ett verktyg som kan användas och att andra metoder inte borde uteslutas. 

 

Detta är bara några få exempel på vad AppStore respektive Google Play erbjuder och 

för att samla upp eleverna och knyta ihop säcken så kan eleverna göra loggar där de 

själva muntligt beskriver vad de har lärt sig där de får använda sig utav olika 

matematiska begrepp. Eleverna kan även svara på vad som var bra respektive mindre 

bra, något som upplevdes svårt och vad som kan tänkas på till nästa gång spelet spelas 

(Gällhagen och Wahlström 2012). Olsson (2013) förmedlar att appar kan kosta en slant 
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och att i gratisversionen så kan det förekomma reklam och detta är något lärarna måste 

ha i åtanke när appen används. Andra rekommendationer är att som lärare alltid tänka 

på syfte, mål samt att relatera till läroplanen innan iPad:n används. 

 

Jönsson och Lingefjärd (2012) lyfter fram program som Open Office som finns 

tillgänglig på surfplattor och datorer och är ett kalkylprogram. Kalkylprogram används 

ofta i olika matematiska situationer vilket författarna förmedlar. Vidare nämner de att 

användandet av programmet ger en tydlig struktur då programmet illustrerar ett rutigt 

papper som används när eleverna skriver i sina matematikböcker.  Författarna förmedlar 

även att det har skrivit en mängd olika artiklar där kalkyl är i fokus, när eleverna 

använder sig utav detta program så tränar de på algebra och problemlösning. De tränar 

även på att se samband på den uppgift som gjorts. Till slut förmedlar författarna att 

kalkylprogram är viktigt att kunna då det används i samhället inom många olika yrken. 

 

Vidare belyser dem att det finns en halv miljon appar och nya appar utvecklas ständigt, 

dessa olika appar tränar förmågor och att en bra pedagog kan se möjligheter i olika 

programvaror. Olsson (2013) poängterar att den nya tekniken lockar barnen till att vilja 

lära sig, vidare förmedlar hon att tillgången till appar är enormt och varierande.  Olsson 

(2013) betonar att det är viktigt som lärare att testa appar innan den presenteras för 

barnen då de kan upplevas som svåra och att innehållet kan kopplas samman med 

lärarens syfte. 

 
3.4.3 Föredelar och nackdelar med iPad:n 

IPad:n är ett lätthanterligt verktyg som människor i alla olika åldrar kan hantera. IPad:n 

är ett bra verktyg för att skapa och samtidigt en möjlighet för läraren och eleverna att 

dokumentera olika uppgifter (Niemi, 2013). Google drive är en gratistjänst som lärare 

kan ta del av i sin undervisning. Den ger möjlighet för läraren att dokumentera och 

samla in olika uppgifter med hjälp av delnings funktionen som Google drive innehar, 

vilket gör det lätt för läraren att hålla koll på vad och vilka uppgifter som eleverna har 

gjort (Diaz, 2012). Även Dropbox är en kostnadsfri delningstjänst där lärare och elever 

kan dela sina uppgifter med varandra (Power, 2013).  Niemi (2013) framhäver en fara 

med dokumentation och författaren menar att det lätt kan bli att läraren glömmer bort 

elevernas åsikter och kommentarer. En annan riskfaktor med olika delningstjänster är att 

ladda ner olika appar utan läsa igenom villkoren. Risken finns att villkoren handlar om 

att tillverkarna kan få tillgång till att hantera olika personuppgifter, bilder samt olika 

dokument som lärarna och eleverna delar i delningstjänsten. Därför kan det vara bra för 

läraren att tänka på ifall det behövs ett godkännande från elever men kanske främst från 

vårdnadshavare (Niemi, 2013). En annan nackdel som Riley (2013) framhäver är att 

mycket kan begränsas då många funktioner i iPad:n behöver vara uppkopplat till 

internet. Författaren poängterar att ifall internetuppkoppling finns det många fördelar 

med iPad:n 

 

IPad:n erbjuder eleverna att kunna arbeta och samverka med varandra. Flera elever kan 

samarbeta vid en surfplatta (Gällhagen och Wahlström, 2012). Däremot skriver 

Johansson och Olsson (2014) att iPad:n kan vara begränsad vid tillfällen där elever 

samarbetar kring en surfplatta. Problemet är inte att det är få elever kring en iPad utan 

problemet uppstår ifall det finns för få surfplattor i klassrummet. Diaz (2012) lyfter fram 

ett sätt att lösa detta problem med hjälp av att arbeta med En-till-en metod som innebär 

att eleverna får tillgång till var sin surfplatta. Genom att arbeta med denna metod bidrar 
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det till att elevresultaten ökar enligt författaren. Ett annat sätt att integrera fler elever 

tillsammans är att koppla samman iPad:n med Smartboard. Smartboard är en interaktiv 

tavla, placerad på väggen i klassrummet, som fungerar som en dataskärm med en 

touchfunktion och kan kopplas ihop med iPad:ns funktioner där fingrarna används för 

att styra (Johansson och Olsson, 2014). Smartboarden kan ses som ett alternativ till att 

samspela en hel klass på en och samma gång (Skolverket, 2011c). Smartboarden och 

surfplattan är bra i olika situationer och de kompletterar varandra bra. De olika 

verktygen kan anpassas beroende på vad syftet är med undervisningen (Johansson och 

Olsson, 2014). Det som är viktigt att ha i åtanke vid användning av smartboard i 

klassrummet är att som lärare ha kunskaper om smartboarden, annars menar Glover och 

Miller (2010) att det inte sker någon utveckling i undervisningen. 

 

Det går inte att bortse från vad de mängd olika apparna erbjuder för funktioner. Tidigare 

i denna studie har det nämnts vad olika matematiska appar kan tillföra i undervisningen 

och de olika förmågor eleverna kan utveckla med hjälp av dessa applikationer. En 

nackdel för lärarna är att hitta nödvändiga appar eftersom det finns ett stort utbud av 

dem. Detta innebär att lärare bör resonera kring hur en app eller flera appar kan 

användas samt vad dessa kan tillföra matematikundervisningen. Olsson (2013) 

förmedlar att olika appar kan kosta en liten slant och att i gratisversionen kan det 

förekomma reklam. Vilket gör det extra viktigt för läraren att ha detta i åtanke när en 

applikation ska laddar ner.  Många gånger förekommer det även att beskrivningen av en 

applikation inte stämmer överens med innehållet, vilket kan resultera till att flera olika 

appar köps in till ingen nytta. Även om apparna inte kostar mycket kan ett flertal 

onödiga inköp kännas i plånboken. Ett tips är att kolla upp på internet vad som sägs om 

applikationen på så sätt kan läraren undvika dessa problem (Niemi, 2013).  
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4 Metod 
Under denna rubrik kommer val av metod, urval, genomförande, bearbetning av data 

samt etiska överväganden att presenteras. 

 

4.1 Val av metod  

Denna studie är baserat på en kvalitativ undersökning. En kvalitativ undersökning 

kopplas oftast samman med att gå in på djupet för att få en ökad förståelse inom ett visst 

område och kopplas oftast ihop med deltagande observationer och olika former av 

intervjuer (Denscombe, 2009).  

 
4.1.1 Observation 

Deltagande observationer innebär att personen som forskar deltar i t.ex. en grupp för att 

se hur dessa verkar tillsammans (Bryman, 1997). Med deltagande observationer innebär 

det att "bibehålla den naturliga miljön är den huvudsakliga prioriteringen vid deltagande 

observation" (Denscombe, 2009:283). Vi har utgått ifrån deltagande observationer där 

vi i viss mån försökte agera som en del av klassen och hjälpa läraren samtidigt som vi 

kunde fokusera på våra frågeställningar. Anledningen till valet av denna metod är att vi 

anser att den besvarar vår första frågeställning; Hur används digitala verktyg i 

praktiken? Denna fråga är kopplad till metoden observation men även en del av 

intervjuerna. Björkdahl-Ordell och Dimenäs (2007) förmedlar om observationer och att 

den kan ske på olika sätt. Ett sätt är bland annat en strukturerad observation som innebär 

att de som genomför studien redan i förväg har bestämt vad som ska observeras, vilket 

har används i denna studie. Det som är viktigt vid observationer är att se med nya ögon 

och göra en uppföljning (Björkdahl-Ordell och Dimenäs, 2007) vilket i denna studie 

sker genom en kort intervju med läraren.  

 
4.1.2 Intervju 

En intervju används bland annat för att få en djupare inblick på hur olika personer 

tänker i vissa situationer. Dessa personer kan vara lärare, elever samt föräldrar 

(Björkdahl-Ordell och Dimenäs, 2007). Denscombe (2009) framhäver olika typer av 

forskningsintervjuer. Han nämner strukturerade intervjuer som "innebär att forskaren 

har en mycket stark kontroll över frågornas och svarens utformning" (Denscombe, 

2009:233). Forskaren som använder sig utav denna forskningsintervju har i förväg 

formulerat frågor och svarsalternativen är begränsade. Ostrukturerade intervjuer innebär 

att forskaren ställer öppna frågor där respondenten får utveckla sina tankar fritt 

(Bryman, 1997, Denscombe, 2009). I den här studien har semistrukturerade intervjuer 

använts som innebär att intervjuaren har några färdiga frågeställningar som ska 

behandlas och diskuteras (Denscombe, 2009). Anledningen till valet av denna metod är 

att vi anser att den besvarar vår andra frågeställning; På vilka sätt kan användandet av 

digitala verktyg hjälpa läraren att lyfta fram och arbeta med det matematiska innehållet? 

Syftet är att få reda på vad användandet av digitala verktyg tillföra i 

matematikundervisningen och det sker genom intervjun med de olika lärarna. Deras 

tankar och åsikter är en stor del av denna studies resultat.  

 

4.2 Urval    

Studien baseras på observation och intervjuer med tre matematiklärare i årskurs 4-6. 

Dessa lärare har valts ur ett slumpmässigt urval, vilket innebär att medverkarna blev 

valda slumpmässigt. Olika skolors hemsidor besöktes och där framgick det att skolan 
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använder sig utav digitala verktyg i sin undervisning. Utefter det kontaktades olika 

lärare där tre lärare gav positiva svar. Att lärarna skulle vara legitimerade var ett kvar 

för denna studie. Även användandet av digitala verktyg i undervisningen var ett krav för 

att delta i denna studie. Ett annat krav var att dessa digitala verktyg skulle användas 

under matematikundervisningen. Samtliga lärare är kvinnliga och har arbetat med iPads 

under en längre period. Samtliga har fått fiktiva namn, Eva, Karin och Linda. Alla lärare 

arbetar på tre olika skolor där två av befinner sig i samma stad.  

 

Tabell 1: Översikt om informanterna 

 

Lärarens fiktiva namn Antal år som lärare Antal år med iPad 

Linda 15 år 2,5 år 

Eva 13 år 1 år 

Karin 10 år 4 år 

 

 

4.3 Genomförande 

I vår studie kommer vi att observera utvalda lärare när de använder iPads i 

verksamheten och sedan intervjua dem efter observationstillfället. Respondenterna 

kontaktades via e-mail och tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i studien. I mailet 

beskrevs det att vi ville se en matematiklektion där digitala verktyg används. I och med 

att samtliga respondenter använder sig av digitala verktyg, främst iPad, i sin vardag 

skulle detta gynna vår studie. Eleverna hade redan fått information om att vad som 

skulle ske men vi valde att presentera oss själva och förklara varför vi var på plats och 

vad vi skulle göra under lektionen. Denscombe (2009) förmedlar om fallstudie som är 

en undersökning vars syfte är att få djupare kunskaper om det forskaren väljer att 

undersöka. Vidare förmedlas att vid sådan undersökning kan olika metoder användas 

och kombineras där författaren framhäver intervju och observation som en form av 

metod att använda sig vid undersökning, vilket kan kopplas till denna studie. Det viktiga 

vid datainsamling är att ha syftet i åtanke för att enklare kunna genomföra 

undersökningen, vilket tidigare har förklarats under rubriken val av metod (Denscombe, 

2009).  

 
4.3.1 Observation 

Vid de olika observationstillfällena har fokuset lagts på hur olika verktyg används i 

matematikundervisningen. Anledning till detta är att få in ett mer konkret perspektiv på 

hur användandet av digitala verktyg kan gå till. Lektionerna som vi var närvarande på 

började med att vi presenterade oss själv och syftet varför vi var på plats. Vi drog oss 

tillbaka när läraren skulle presentera dagens lektion. Vi stod längst bak i klassrummet 

för att se ifall läraren använda sig av digitala verktyg vid genomgången och se på vilka 

sätt dessa tog skepnad på. Under lektionens gång blev vi mer delaktiga där vi gick runt i 

klassrummet för att se hur och till vad de olika verktygen användes till. Vi ställde även 

frågor till lärare och elever gällande användningen av de olika digitala verktygen. 

Frågor gällande hur ofta dessa verktyg används, vilka appar som används etc. 

Lektionerna avslutades med en uppsamling där läraren sammanfattade dagens 

matematiklektion tillsammans med eleverna. Även här var vi tillbakadragna för att se 

hur lektionen avsluts, om några digitala verktyg användes vid detta tillfälle.  
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4.3.2 Intervju 

I och med att denna studie kombinerats med intervju kunde frågor och funderingar som 

kommit fram under observationen användas senare vid intervjutillfället med läraren. 

Med tanke på att intervjun hamnade direkt efter matematiklektionen var det enkelt för 

oss som intervjuade samt för läraren att behålla ett färskt minne från 

matematiklektionen. Vid intervjutillfällena spelades samtalen in och anledning till detta 

var för att, dels för vår egen del att undvika att anteckna under intervjun men även för 

att skapa en fri känsla för den som blir intervjuad. Vilket även stärks av Denscombe 

(2009) som skriver att vid början av en intervju bör samtalet spelas in och samtidigt 

förmedla att det som spelas in är konfidentiellt och kommer att förstöras. Vilket 

samtliga respondenter fick information om. Nackdelen med att ha en intervju direkt 

efter observation kan vara att man som intervjuare inte hunnit tänka igenom om vad 

som skett under lektionen. För vår del kunde vi diskutera några intressanta aspekter som 

dök upp under lektionens gång och på så sätt lyfta fram dessa under intervjun.  

 

Under intervjun använde vi oss utav olika frågor (bilaga A) som kopplas till vårt syfte, 

eftersom studiens syfte är att få reda på hur olika digitala verktyg används samt hur 

dessa kan påverka och utveckla matematikundervisningen. Under intervjun försöktes 

inga svar att tvingas fram utan frågorna som ställdes försökte bli ställda på ett 

övergripande sätt. Vid intervjutillfället användes även vid olika tillfällen 

uppföljningsfrågor, dels för att vi som intervjuare skulle visa intresse för svaren men 

även för att intressant funderingar förekom utifrån svaren som respondenterna gav. 

Johansson och Svedner (2010) framhäver att vid intervju ska frågorna vara korta samt 

lätta att förstå. Författarna förmedlar även att "varför-frågor" bör undvikas för att istället 

få spontana svar. Dessa aspekter har vi försökt att ha i åtanke om vid intervjutillfällena. 

 

4.4 Bearbetning av data 

Det första som skedde vid bearbetning av data var bland annat att alla intervjuer 

transkriberades ordagrant för att finna struktur samt lämpliga teman för resultatet. Vid 

bearbetning av data krävs det att finna teman, enligt Denscombe (2009). Författaren 

menar att det är upp till de som forskar att finna dessa olika teman för att på så sätt 

kunna komma fram till vad som hör ihop med vad och på så sätt komma fram till 

resultaten som kan föras vidare.  

 

Vidare har samtliga transkriberade intervjuer analyserats ytterligare genom bland annat 

att läsa igenom samtliga transkriptioner för att sedan finna teman. Detta har gjorts 

genom bland annat färgkodning som innebär att likheter och olikheter har strukits under 

kopplade till studiens frågeställningar. Genom att göra dessa färgkodningar har olika 

mönster strukturerats upp och utifrån dessa mönster har olika teman sammanställts. 

Under de olika observationstillfällena har olika anteckningar förts som sedan har 

diskuterats samt analyserats och utifrån analyserna har olika teman sammanställts. I och 

med att samtalet spelades in kunde vi i efterhand transkribera det och sedan analysera 

det.   

 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) poängterar att den som forskar måste ha kunskap om 

individskyddskravet. Vidare förmedlas det att det ingår fyra principer i 

individskyddskravet, dessa är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

informationskravet samt nyttjandekravet. Dessa fyra principer är till för att skydda och 
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respektera dem personer som deltar i någon form av undersökning. I denna studie har 

lärarna fått information om konfidentialitetskravet och att de förbli anonyma. Lärarna 

som deltog är myndiga och har samtyckt till att vara med i studien. Vi tog även hänsyn 

till eleverna genom att kontakta läraren som senare skulle kontakta föräldrarna för ett 

godkännande för en observation. Det var inga problem och alla kunde vara delaktiga. 

Vidare förmedlas det om informationskravet vilket innebär att alla deltagare ska bli 

informerade om undersökningens syfte och att deras deltagande är frivilligt. 

Nyttjandekravet innebär att det materialet som samlas in kommer att endast användas 

till denna studie. Lärarna som kontaktas förblir anonyma och genom mailkontakt blivit 

informerade om de fyra principerna. Efter att studien är klar kommer intervjumaterialet 

att förstöras.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Lantz (2011) förmedlar att tillförlitlighet kan ökas ifall det är många respondenter, i vårt 

fall hade vi få respondenter så tillförlitligheten kan vara låg. Denscombe (2009) 

poängterar att tillförlitlighet kan ökas ifall någon fått fram samma resultat vid liknande 

undersökningar vilket vi har kommit fram till. Denna studies resultat stämmer överens 

med tidigare forskning vilket kan öka tillförlitligheten. Denscombe (2009) förmedlar att 

ju mer man observerar desto mer grund har man att stå på i sin forskning. Vidare 

poängterar författaren om att observationer inte får påskyndas utan det krävs tid på plats 

för att skapa en god grund i sin forskning. Utifrån ovanstående aspekter kan våra gjorda 

observationer ses som mindre trovärdiga med tanke på att endast ett observationstillfälle 

vid respektive klass gjordes. Johansson och Svedner (2010) framhäver att genom 

intervjun att forskaren kan få fram en djupgående information som stärker 

trovärdigheten för forskningen, vilket kan kopplas till denna studie. Denscombe (2009) 

förmedlar att en kvalitativ studie bör vara pålitlig vilket innebär att två eller flera olika 

forskare som utför samma studie ska få fram liknande resultat. För att det ska vara 

möjligt beskriver Bryman (2011) att det är extra viktigt att inte utelämna några delar i 

resultaten och att studien bör beskrivas noga. De beslut som forskaren tar bör istället 

analyseras och argumenteras för. Olika argument för bland annat metod delen samt 

analysdelen bör finnas med vid genomförandet för att öka pålitligheten i studien vilket 

har gjorts i denna studie. 
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5 Resultat  
I resultatavsnittet kommer vi att presentera studiens resultat som är indelad i två delar. 

Dessa delar är kopplade till våra frågeställningar som sedan delas in i olika kategorier.  

 

5.1 Hur används digitala verktyg i praktiken? 

 
5.1.1 Arbetssätt med iPad  

Utifrån observationstillfällena kunde vi se att iPad:n användes på olika sätt. Linda valde 

att använda iPad:n som ett ytterligare verktyg som integrerades i undervisningen 

tillsammans med konkret material. Linda började med att presentera två olika 

problemlösningsuppgifter via iPad:n med hjälp av projektorn. Eleverna delades in i 

grupper om två eller tre där de sedan skulle lösa uppgifterna med hjälp av konkret 

material. När uppgifterna sedan hade lösts fick eleverna använda sig av iPad:n för att 

spela in sina lösningar via appen Explain Everything. Med hjälp av denna app kunde 

eleverna spela in deras lösningar både skriftligt och muntligt. Lösningarna presenterades 

sedan för klasskamraterna och läraren via iPad:n som var kopplad till projektorn. Efter 

att en lösning presenterats fick klasskamraterna ge en återkoppling om vad som var bra 

respektive något som kunde förbättras. Denna diskussion leddes av läraren som även 

förklarade för eleverna att problemlösningsuppgifter kunde lösas på flera olika sätt. Eva 

valde även hon att använda iPad:n som ett ytterligare verktyg i undervisningen. Eva 

hade genomgång med iPad:n via Google drive där varje elev hade varsin iPad. Eleverna 

fick sedan fortsätta jobba i grupper om fyra där uppgiften var att bygga ett 

pepparkakshus. Under lektionens gång fick eleverna använda konkret material. Med 

hjälp av detta material skulle eleverna pröva på, mäta och utforma storleken på 

pepparkakshuset.  Eleverna fick träna på former (Geometri), de fyra räknesätten samt 

area och omkrets av olika delar av pepparkakshuset. IPad:n användes till att skriva ner i 

ett dokument om vad de hade kommit fram till, t.ex. hur stor respektive del av 

pepparkakshuset var, hur stor arean och omkretsen var, hur pepparkakshuset skulle 

dekoreras, vem som skulle ansvara för vad och detta sparades automatiskt i Google 

drive som sedan läraren kan följa upp och se vad samtliga grupper gjort och kommit 

fram till. Karin använde iPad:n enbart till att spela matematiska spela som tränade på 

olika matematiska förmågor. Eleverna hade tillgång till varsin iPad och samtliga elever 

fick sitta och spela olika matematiska spela i olika appar och hemsidor.  

 

Samtliga lärare säger att iPad:n bidrar till en varierad matematikundervisning. Linda 

förmedlar att en del appar är dyra och för att spara pengar köps vissa appar endast till 

henne som hon sedan kopplar upp via projektorn och har gemensamma genomgångar 

och redovisningar. Hon lyfter fram Wikispace där hon lägger ut olika material som 

sedan eleverna kan gå in och titta på. Hon spelar även in olika filmer som är kopplade 

till matematiken som eleverna enkelt kan titta på när de vill. Linda framhäver även att 

ifall eleverna inte skulle förstå hennes genomgångar eller lösningar så finns det flera 

olika matematiska filmer ute på olika hemsidor som eleverna kan använda sig av. Eva 

framhäver att hon ofta delar in eleverna i mindre grupper där de får jobba med olika 

matematiska uppgifter. Dessa uppgifter får de delade via funktionen Airdrop som är ett 

trådlöst sätt att dela filer mellan olika enheter. Ett annat arbetssätt som Karin beskriver 

är att eleverna får arbeta i matematikboken och sedan i slutet av lektionen få använda 

sig utav iPad:n. När eleverna jobbar med iPad:n och olika appar försöker hon påminna 

dem att tänka på följande:  
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 ...det jag försöker få dem till är att dem ska tänka vad det är få någon 

 förmåga de jobbar med när de är inne.  
     (Karin) 

 

Med detta menar Karin att det inte är meningen att eleverna endast ska spela spel för 

nöjets skull, utan att de ska kunna vara självständiga och tänka på vad de egentligen 

behöver utveckla och träna på.  

 
5.1.2 Fler appar och hemsidor 

Djungelgeometri är en app som tränar på geometri där eleverna får räkna ut vinklar på 

olika figurer. Linda anser att det är en bra repetitionsapp som hon använder sig av vid 

gemensamma genomgångar. King of Math framhävs av samtliga lärare som en bra app 

där eleverna får möjlighet till att öva på de fyra räknesätten. Även King of math Junior 

framhävs och är en app där eleverna kan öva på de fyra räknesätten men Linda anser att 

den är mer lämplig för lågstadiet. Linda beskriver appen Multi som en bra 

multiplikationsapp där elevernas kunskaper ställs på prov. Affären 3 är en app som är 

baserad på en vardaglig situation där eleverna äger en affär och får ta emot kunder. Här 

får de ge de varor som kunderna vill köpa samtidigt som de får räkna ut hur mycket 

växel kunderna ska ha tillbaka. Educreation ger eleverna en interaktiv tavla där eleverna 

kan använda den för att lösa olika matematiska uppgifter. Nomp lyfts fram av samtliga 

lärare där eleverna kan öva på olika matematiska områden. Vid Math Fight kan två 

elever spela samtidigt där de får tävla mot varandra. Spelet går ut på att eleverna får upp 

olika tal och fyra olika svarsalternativ där det krävs att svara så snabbt som möjligt. Den 

som svarar snabbastt får ett poäng och det gäller att komma upp till 10 poäng för att 

vinna. Svarar man fel får man minuspoäng. Samtliga lärare lyfter även fram olika 

hemsidor som till exempel, mathplayground.com, elevspel.se, matteboken.se. Med hjälp 

av dessa hemsidor kan eleverna träna på olika färdigheter så som de fyra räknesätten. 

Via dessa hemsidor får eleverna spela olika typer av spel samt arbeta med olika 

matematiska uppgifter via iPad:n. Karin säger att fördelen med många appar är att flera 

av dem ger eleverna bekräftelse genom att uppnå olika nivåer samt få guldstjärnor. 

Linda menar dock att flera av apparna är begränsade och det är därför viktigt att se de 

olika spelapparna som en del utav matematikundervisningen, vilket även understryks av 

samtliga lärare. 

 
5.1.3 Fördelar med iPads 

Samtliga lärare poängterar att iPad:n erbjuder en mängd olika sätt att arbeta på med 

hjälp av olika appar respektive hemsidor. En annan aspekt som samtliga lärare lyfte 

fram är att det blev enklare att individanpassa nivån ut efter varje elevs behov och 

förutsättningar. Vidare förmedlar samtliga lärare under intervjun att motivationen ökar 

bland eleverna.  Samtidigt menar dem att det är enkelt att dela ut instruktionerna via 

Google drive, Dropbox eller Airdrop. Eva lyfter fram att iPad:n är smidig och enkel att 

arbeta med som till exempel, ifall läraren har en uppgift så kan de arbeta direkt i iPad:n 

istället för att dela ut och samla in en massa löspapper. Eva kan enkelt följa deras 

process via Google drive. Även Linda förmedlar att iPad:n är smidig då hon anser att 

det är enkelt att koppla iPad:n via projektorn för att ha genomgångar eller redovisningar 

istället för att gå runt och dela ut papper. Karin framhäver att eleverna är uppväxta med 

tekniska prylar som eleverna kopplar till nöje vilket bidrar med engagemang och 

samtidigt som eleverna upplever matematiken som rolig.  
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Både Karin och Linda nämner om digitala läromedel som innebär att elever i 

lässvårigheter kan via den interaktiva matematikboken få uppgifterna upplästa. Karin 

och Linda ser detta som en väldigt bra funktion och en stor fördel för dessa elever, 

samtidigt är Linda lite kritisk då eleverna måste göra uträkningen på ett lös papper. 

Däremot påpekar Karin att eleverna kan lösa uppgifterna via Educreation och kan 

enkelt spara och visa lösningen för samtliga. 

 
5.1.4 Nackdelar med iPads 

Det främsta problemet som dessa tre lärare framhäver är att iPad:n begränsas då det till 

stor del är beroende av att kopplas upp på ett nätverk och samtliga lärare ser detta som 

en nackdel då deras lektioner kan vara beroende av att Internet fungerar. Linda 

beskriver problemet på följande sätt; 

 
Nackdelen kan ju vara att nätverksbalansen störs lite, rätt som det är så 

laggar det. Det kan ju vara som så att man har planerat en lektion och så 

bara ” ni kommer inte in", nähe just de, så är ju tanken att de ska ut och 

söka information eller något eller så ska de använda sig av något som är 

kopplat till studierna. Då går det ju inte, så då står man ju där. Nu har det 

gått rätt bra, för ett år sen hade vi supermycket problem, det var varenda 

vecka som nätet låg nere vissa tider och då har man lust och slänga sina i 

väggen för då blir man ju tokig när man har planerat upp och sedan så bara 

går det inte och då måste man planera om så snabbt tänka om och ändra, så 

det kan ju vara en nackdel. 

(Linda) 

 
Karin och Eva förmedlar också att denna problematik har uppstått för dem, men nu på 
senare tid har det blivit bättre och lektionerna flyter på. Ett annat problem som lärarna 
lyfter fram är Flash som är ett insticksprogram som behövs för att visa klipp, 
animeringar och spela matematiska spel på vissa hemsidor. Detta menar lärarna att 
urvalet av matematiska spel begränsas vilket påverkar lektionen. Både Linda och Karin 
nämner appen Puffin som ett alternativ istället för Flash men är däremot kritiska till 
appen eftersom det tar väldigt lång tid att bland annat buffra matematiska spel. Karin 
förmedlar att eleverna lätt kan hamna i för enkla appar/spel vilket leder till att eleverna 
inte utvecklas och inte utmanas. Linda säger att forskningen har påpekat att det är 
viktigt att eleverna upplever att det är deras egna iPads. Detta menar Linda att det har 
resulterat till att många appar har laddats ner för nöjets skull vilket har påverkat 
matematikundervisningen negativ. Läraren menar att många spel spelades hela tiden 
istället för att göra det som skulle göras. En annan nackdel som Eva nämner är 
utrymmet på iPad:n som behöver finnas tillgänglig vid eventuella uppdateringar av 
program  

 
5.1.5 IPads uppkopplade till projektor/smartboard 

Under observationstillfällena fick vi se att Linda använde sig utav en projektor till hjälp 

i sin undervisning. Det läraren gjorde var bland annat att ha en kort genomgång med 

iPad:n via projektorn och sedan fick även eleverna använda projektorn tillsammans med 

sin iPad vid redovisningstillfällena under lektionen. Linda framhäver projektorn något 

som väldigt smidigt att ha i sin undervisning. Hon framhäver även att de har tillgång till 

en Smartboard (Interaktiv tavla) men att den är gammal och att den krånglar en del. 

Däremot påpekar hon att projektorn fungerar minst lika bra när det gäller att ha t.ex. 

genomgångar eller redovisningar. Även Eva påpekar att under hennes lektion så var det 



 

 

 

25 

 

väldigt ovanligt att hon inte kopplade upp sin iPad till tavlan via projektorn vid hennes 

genomgång i början av lektionen. Hon säger att det är något som hon gör väldigt ofta 

och att det är ett väldigt smidigt sätt ifall det är något som behövs visas för eleverna. 

Karin hade tillgång till en Smartboard i hennes klassrum, dock använde hon sig inte av 

den under lektionen vi deltog i. Däremot påpekar hon att det är något som hon brukar 

använda vid t.ex. genomgångar eller ifall hon vill göra vissa speciella uppgifter med 

vissa grupper.  

 

5.2  Sammanfattning gällande första frågeställningen 
Sammanfattningsvis ser vi likheter i informanternas användning av iPad i 

matematikundervisningen. Trots likheterna så skiljer deras arbetsätt åt på olika sätt. 

Likheter gällande upplägget där eleverna i mindre grupper presenterar sina matematiska 

lösningar med iPad:n kopplad till projektor/smartboard. Samtliga lärare påpekar att 

iPad:n ger möjlighet till att skapa en varierad undervisning. Med hjälp av olika 

matematiska appar och hemsidor kan elevernas matematiska förmågor utvecklas. 

Informanterna lyfter fram olika fördelar med iPad:n som t.ex. individanpassa efter 

barnens förutsättningar och erfarenheter. En annan aspekts som lyfts fram som något 

positivt är att dokumentation sparas via tekniken på ett smidigt sätt via Google Drive 

eller Dropbox. De lyfter fram nätverket som ett stort problem då iPaden:s funktioner, 

som vissa appar och hemsidor, till stor del är beroende av internetuppkoppling. Samtliga 

informanter förmedlar hur enkelt det är att koppla upp iPad:n via 

projektorn/smartboarden för att nå ut till alla elever i både text och bild.  

 

5.3 På vilka sätt kan användandet av digitala verktyg hjälp 
läraren att lyfta fram och arbeta med det matematiska innehållet? 

 
5.3.1 IPads i matematikundervisningen 

Linda säger att hennes matematikundervisning inte enbart är IKT inriktad utan att den 

får vara en del av undervisningen. Hon menar även att detta kan leda en ökad variation 

vilket innebär att lektionerna kan bli roliga än att bara sitta och skriva med papper och 

penna. Eva beskriver att det gäller att hitta tillfällen som passar när iPad:n bör användas. 

Hon säger att: 

 
 ...man behöver inte alltid använda iPad:n bara för att vi har tillgång till 

dem.     

(Eva) 

 

Utan att iPad:n ska ses som ett ytterligare redskap i matematikundervisningen. Karin 

förklarar att hon mestadels använder sig av iPads i matematikundervisningen men att 

hon saknar och efterfrågar det konkreta materialet vilket skolan har begränsad tillgång 

till. 

 
5.3.2 En - till - en i undervisningen 

Karin säger att dem inte hade tillgång till en-till-en på skolan vilket bland annat 

påverkade matematikundervisningen. De fick tillgång till en-till-en för ungefär ett 

halvår sedan och hon beskriver att matematikundervisningen har utvecklats. Hon menar 

att eleverna måste engagera sig mer i undervisningen och att det inte bara går att sitta 

och titta bredvid och göra något annat istället. Eleverna måste engagera sig och då det är 
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individuellt kan hon enkelt följa upp eleverna arbete via Google drive. Även Eva 

instämmer om en-till-en och säger att:  

 
En-till-en har verkligen förändrat min undervisning där jag kan anpassa 

nivån betydligt lättare än om jag endast hade haft 3-4 iPads totalt. 

(Eva) 

 

Linda anser att man kommer mycket längre i matematikundervisningen när alla 

använder sig av sin egna iPad än om hon hade behövt rulla in en liten vagn med iPads 

istället. Däremot anser Eva att det är viktigt att inte glömma bort det konkreta materialet 

då även det är en viktig del av matematikundervisningen. 

 
5.3.3 Problemlösningsförmåga 

Samtliga lärare arbetar med problemlösning med hjälp av iPad:n men på olika sätt. Eva 

berättade att hon tillsammans med sina kollegor har något som kallas mixmatte en gång 

i veckan. Mixmatte för dem innebär att tre årskurs fem klasser delas in i grupper utifrån 

elevernas nivåer. I grupperna får de uppgifterna delade via Airdrop där eleverna får 

arbeta och diskutera för att sedan presentera sina lösningar för sina klasskamrater. 

Ibland händer det att eleverna får arbeta med appen Educreation för att visa sina 

tankegångar med både bild och text som det får lägga upp och visa för andra. 

 

Linda förmedlar att hon brukar presentera problemlösningsuppgifter via iPad:n med 

hjälp av projektorn. Hon brukar dela in eleverna i mindre grupper där eleverna får börja 

med att lösa problemlösningsuppgifter med hjälp av konkret material. När eleverna löst 

uppgifterna får de använda sig av appen Explain everything. Med hjälp av denna app får 

eleverna spela in sina lösningar skriftligt samtidigt som de får spela in muntliga 

kommentarer. Eleverna får sedan redovisa deras lösning via iPad:n uppkopplad till 

projektorn. Efter redovisningen får klasskamraterna komma med feedback.  Genom att 

spela in sina matematiska lösningar och muntliga kommentarer så menar lärarna att det 

bidrar till en ökad trygghet hos eleverna att stå inför hela klassen. Då lösningarna och 

kommentarerna är inspelade slipper eleverna stå framme och redovisa, på detta sätt är 

det enkelt för eleverna att redovisa sina inspelningar för att sedan diskutera dem i 

helklass.  

 

Karin berättar att hon delar ut problemlösningsuppgifter hämtade ur matematikboken 

eller så brukar hon dela ut problemlösningsuppgifter som hon skrivit ut. Det hon gör att 

hon delar in eleverna i olika grupper där de ibland får arbeta med uppgifterna i 

pappersform och ibland får de arbeta med appen Educreation. 

 
5.3.4 Begreppsförmåga 

Under observationen fick vi se en av informanterna påpeka betydelsen av att använda 

olika matematiska begrepp där Linda förmedla att denna kunskap är bra att bära med sig 

för vidare studier och även i andra vardagliga sammanhang. Linda gick igenom 

uppgiften först och innan eleverna fick börja arbeta tillsammans påpekade hon att 

eleverna skulle använda sig utav matematiska begrepp som de tidigare använt. Under 

lektionens gång gick läraren runt för att höra vilket språk eleverna använde. Eleverna 

visade sedan vid uppspelningen av sina lösningar att de använt sig av olika matematiska 

begrepp. Under intervjun framhävde Linda att hon ständigt påminner eleverna om att 

använda olika matematiska begrepp som multiplikation, addition, subtraktion, division 

etc. Detta understryks av samtliga informanter som framhäver att det är viktigt att 
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använda sig av olika matematiska begrepp, som de poängterade under 

observationstillfället. Samtliga informanter förmedlar vikten av att repetera olika 

matematiska begrepp eftersom det, precis som Eva sa, är inte något som man lär sig 

över en natt.  

 
5.3.5 Procedurförmåga 

Procedur är något som lärarna arbetade efter vid observationstillfällena. Detta märktes 

extra tydligt då eleverna fick redovisa sina olika lösningar i helklass. Eleverna fick ta 

del av varandras lösningar och på så sätt fick de se att olika uppgifter kunde lösas på 

flera olika sätt. Detta var något som Linda lyfte fram extra tydligt innan lektionens slut. 

I intervjun framhäver Eva att när det jobbar med mixmatte, som innebär att eleverna 

delas in i mindre grupper från olika klasser, får eleverna olika uppgifter som de sedan 

får redovisa i helklass. Även här brukar Eva påpeka för eleverna att lösningar kan se 

olika ut. Karin förmedlar under intervjuns gång att hennes elever i mindre grupper får 

arbeta med uppgifter från boken eller uppgifter som hon själv skrivit ut. Även här får 

eleverna redovisa sina lösningar där Karin förmedlar att lösningar kan ta skepnad på 

olika sätt. Samtliga informanter påpekar att redovisningarna sker genom att eleverna 

kopplar sin iPad till projektor/smartboard för att presentera sina lösningar.  

 
5.3.6 Resonemangsförmåga 

Under två av de tre observationstillfällena fick vi se eleverna i mindre grupper föra och 

följa olika matematiska resonemang. Under Evas lektion fick eleverna i grupper om fyra 

samarbeta, analysera och resonera med varandra om hur deras pepparkakshus skulle 

vara uppbyggt med detta menar vi att de fick resonera kring area och omkrets runt 

pepparkakshuset. Under Lindas lektion fick eleverna i grupper om två sitta tillsammans 

och lösa olika problemlösningsuppgifter. Resonemangsförmåga tränades här på så sätt 

att eleverna framförde sina matematiska lösningar som någon annan i gruppen kunde 

utgå ifrån och bygga vidare på. I slutet av lektion fick eleverna i helklass ta del av 

varandras resonemang och tankesätt. Även om vi inte fick se några resonemang föras 

mellan elever vid tillfället vi besökte Karins elever, förmedlade hon kloka tankar. Hon 

påpekar att hon ständigt vill att eleverna ska hjälpa varandra i första hand för att på sätt 

förebygga resonemangsförmåga.  

 
5.3.7 Kommunikationsförmåga 

Samtliga informanter använde sig utav kommunikation tillsammans med eleverna där 

lärarna gick runt bland eleverna och frågade hur det gick för dem samt om de behövde 

någon hjälp. Även vi deltog i liten mån i undervisningen och kunde att alla grupper var 

delaktiga och kommunicerade med varandra. Samtliga respondenter förmedlar vikten av 

att kommunikationen ska ligga på elevernas nivå.  

 
5.3.8 Dokumentation 

De tre lärarna som vi fick följa vid ett tillfälle ansåg att dokumentationen blir enklare 

med iPad:s. Samtliga lärare anser även att det är smidigare att dokumentera med hjälp 

av digitala verktyg än att ha det i pappersform. Karin tycker att det är väldigt smidigt 

med Google drive då allt eleverna producerar sparas och delas automatiskt till läraren. 

Det blir enklare att följa elevernas utveckling via Google drive vilket leder till att hon 

kan fånga dem mer på detta sätt. Även Eva framhäver Google drive som något bra, hon 

berättar att eleverna enkelt kan spara i Google drive vilket leder till att det blir enklare 

för läraren att följa upp vad eleverna har gjort. Hon framhäver att eleverna kan lägga in 
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sina filmer med olika lösningar i Google drive där hon kan följa och kolla filmerna flera 

gånger för att lägga märke till vad de säger. Dessutom menar hon att eleverna kan följa 

varandras lösningar och komma med respons till varandra, detta menar Eva att det oftast 

leder till bra diskussioner då de ger feedback till varandra. Linda använder sig av 

Dropbox som är kostnadsfri tjänst där man kan dela och lagra filer mellan olika digitala 

verktyg. Vidare anser Linda att via Dropbox kan lärarna stötta varandra i deras arbeten 

samtidigt som den formativa bedömningen blir lättare i och med att det är lätt att följa 

eleverna utveckling. Eleverna är alltid uppkopplade mot denna tjänst vilket innebär att 

läraren kan ständigt ge eleverna feedback vilket Linda anser är jättebra. Ifall tjänster 

som dessa används menar Eva att det är viktigt med att ha en struktur så att det inte blir 

för många olika mappar att ha reda på utan det ska vara lätt att orientera sig fram. 

 
5.3.9 Krav på läraren 

När iPad:s används i matematikundervisningen ställs olika krav på läraren, menar 

respondenterna. Linda förmedlar att det är viktigt att ha kunskaper om hårdvara 

respektive mjukvara. Med det menar Linda att problem är något som uppkommer 

ständigt som till exempel att något kraschar, något som behöver uppdateras alternativt 

någon som har problem med lösenordet så krävs det kunskaper av läraren för att åtgärda 

dessa problem. Karin poängterar att det krävs att läraren lägger ner tid utöver deras 

arbetstider, hon menar att hon har lagt ner mycket tid med iPad:n för att hitta nytt 

material såsom nya appar, hemsidor och hur man arbetar med interaktivt material. Hon 

menar att med iPad:n känner man sig aldrig tillräcklig lärd på något sätt med tanke på 

att tekniken ständigt utvecklats och det krävs att läraren hänger med i utvecklingen. Eva 

förmedlar att det för henne är en process att lära teknikens ständiga utveckling, det 

krävs att läraren har bra kunskaper om olika programvaror och appar. Hon menar att det 

är viktigt att samarbeta med kollegor, andra lärare och även att kunna ta hjälp av 

eleverna. Kunskaperna kring iPad:n får man inte över en natt utan Linda summerar det 

på följande sätt;  

 
Så det behövs kunskap, men den kan man inte få sådär i handen i en manual 

eller gå en kurs utan det måste man jobba fram, man måste orka liksom, sen 

så kan man ju googla allting så det är ju inte hela världen. Man behöver träna 

fram det och öva testa men det tar tid, fruktansvärt mycket tid. 

(Linda) 

 

Samtliga lärare poängterar betydelsen av att anskaffa dessa kunskaper kräver mycket tid 

vilket kan upplevas som jobbigt bland lärarna. Därför menar Karin att det krävs att 

läraren har ett intresse för att lära sig tekniken för att på så sätt vara drivande i sin 

matematikundervisning. 

 

5.4 Sammanfattning gällande andra frågeställningen 

Samtliga informanter förmedlar att deras matematikundervisning inte enbart är IKT 

baserad utan iPad:n får ses som en del i matematikundervisningen. I och med att 

samtliga klasser vi besökte har tillgång till en-till-en i matematikundervisningen blir det 

enklare för lärarna att individanpassa efter varje elevs förutsättningar och behov. Genom 

att ha tillgång till en-till-en i undervisningen innebär det att eleverna måste ta eget 

ansvar för sitt eget lärande. Samtliga informanter arbetar med de olika fem matematiska 

förmågorna i sin matematikundervisning. De lyfter fram att läraren enkelt kan följa 

elevernas matematiska utveckling via tjänster som Google Drive och Dropbox. Vi dessa 
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tjänster förmedlar lärarna att de på ett smidigt sätt kan ge feedback till eleverna. Olika 

matematiska förmågor är även något som lärarna och eleverna arbetar med i deras 

matematikundervisning. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes med hjälp av observationer och intervjuer. Det som kunde ändras 

med observationer är bland annat att se samma lärare under flera lektioner för att få en 

ytterligare djup kunskap kring hur digitala verktyg används vilket var syftet med vår 

studie. Även intervjuerna kunde genomföras via enkäter och urvalet ökas därmed men 

enkäter ger bara en ytlig information (Denscombe, 2009). Vi hade gärna använt oss utav 

fler observationer samt fler intervjuer då detta hade bidragit till en större trovärdighet 

samtidigt som vi hade fått flera synvinklar och aspekter att utgå ifrån. Anledningen till 

att få medverkade deltog är bland annat bristen på tid för både oss och lärare som vi 

tagit kontakt med. Via observationer har vi ändå fått en bekräftelse på att hur lärarna 

använder sig av iPad:s i matematikundervisningen. Vi anser att denna kvalitativa metod 

som studien är baserad på har hjälpt oss att undersöka studiens syfte och 

frågeställningar. Observationer har hjälpt att se hur digitala verktyg kan användas i 

praktiken och intervjuerna har gett oss en djupare insikt kring aspekter som kan påverka 

och utveckla matematikundervisningen.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I och med att samtliga lärare är mer vana vid att använda iPad:n i andra ämnen är det 

svårt att finna specifika fördelar och nackdelar med iPad:n för ämnet matematik. De 

fördelar och nackdelar som lärarna lyfter fram för deras matematikundervisning är 

övergripande och kan även överföras till andra ämnen. Detta kan bero på att lärarna inte 

har lika mycket erfarenheter i användandet av iPad:n för matematikundervisningen.  En 

annan faktor kan vara att lärarna ser iPad:n som ett generellt verktyg som är mer 

användbart i andra ämnen. Detta framgår tydligt när en fråga ställs angående hur ofta 

lärarna använder iPad:n i andra ämnen. För de lärare vi har varit i kontakt med har 

iPad:n ersatt datorn i deras undervisning. Då eleverna behöver ut o söka information, 

skriva texter etc. kan iPad:n ses som mer förekommande i andra ämnen. Däremot för 

ämnet matematik ser lärarna iPad:n som ett ytterligare redskap för deras 

matematikundervisning och inte det enda redskapet. Viktigt att påpeka är bland annat att 

väldigt lite forskning finns kring specifika arbetsätt med iPad:n inom matematik vilket 

även stärks av Liu (2013). Den forskning som finns berör området geometri inom 

matematik, vilket framhävs i punkt 3.4.1 i bakgrunden, och även om detta område inte 

berör vår studie kan även detta arbetsätt kopplas till andra områden inom 

matematikämnet. De framhåller även vikten av att arbeta med konkret material vilket 

också stärks av Olsson (2013) som betonar att andra arbetsmetoder i 

matematikundervisningen inte ska uteslutas. De fördelar och nackdelar som lärarna 

lyfter fram kan kopplas till tidigare forskning. Lärarna framhäver fördelar som ökad 

motivation, engagemang och ett lustfyllt lärande för matematikundervisningen, vilket 

även Olsson (2013) poängterar. Diaz (2012) framhäver arbetsmetoden en-till-en som 

innebär att varje elev får tillgång till var sin iPad, detta kan leda till ett ökat elevresultat. 

En-till-en metod är något som våra respondenter använder sig utav och påpekar att 

genom denna metod blir det lättare för dem att individanpassa sin 

matematikundervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar. Detta har lett till ett 

mer engagerat klassrum där lärarna sett att elevernas matematiska kunskapsutveckling 

ökat och där eleverna kan ta ett mer eget ansvar. Samtliga informanter framhäver att 

sedan de fått tillgång till varsin iPad i undervisningen har de sett en större skillnad bland 
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deras elever samt deras matematikundervisning. De påpekar betydelsen av att ha 

tillgång till en-till-en i matematikundervisningen där de menar att den hjälper 

informanterna att anpassa nivån betydligt enklare utifrån eleverna behov. De anser även 

att man kommer mycket längre i sin undervisning ifall eleverna har tillgång till varsin 

iPad.  

 

Samtliga lärare påpekar att iPad:n är väldigt bra att ha för att variera sin 

matematikundervisning, vilket framhävs av Liu (2013) att iPad:n är ett verktyg som 

läraren kan använda för att skapa en varierad matematikundervisning. Det står även 

skrivet i läroplanen att eleverna ska få arbeta på ett varierat sätt (Skolverket, 2011a) och 

med hjälp av de många appar som finns tillgängliga, menar respondenterna, att läraren 

via dessa appar kan skapa en varierad undervisning. Lärarna i denna studie framhäver 

Flash och internetuppkoppling som ett stort problem för deras matematikundervisning. 

Vid flera tillfällen har dessa lärares matematiklektioner fallit då Flash har saknats och 

ibland har även nätverket krånglat. Detta är en avvikande del från tidigare forskning då 

vi har haft svårt att finna någon forskning kring att Flash och internetuppkoppling är ett 

stort problem för matematikundervisningen. Det vi har funnit forskning om är en 

forskare vid namn Riley (2013) som poängterar att när internetuppkoppling finns 

tillgänglig så erbjuder iPad:n en mängd med funktioner.   

 

Utifrån observationerna samt intervjuerna kunde vi tolka att lärarna arbetar med de fem 

matematiska förmågorna även om det inte direkt framgick. Förmågor som 

kommunikationsförmåga, procedurförmåga, resonemangsförmåga, begreppsförmåga 

och problemlösningsförmåga. Samtliga förmågor är något som lärarna arbetar med i 

deras undervisning och dessa lektioner kan se olika ut. Eleverna kan delas in i olika 

grupper om två, tre eller fyra där de får sitta, diskutera samt lösa olika matematiska 

uppgifter. Sedan kan de med hjälp av sina iPads få spela in sina lösningar och sedan 

redovisa de för deras klasskamrater. Alla uppgifter som eleverna gör delas automatiskt 

med lärarna eftersom de är uppkopplade på Google drive eller Dropbox. Dessa program 

är delningstjänster som gör att lärarna och eleverna kan dela olika filer med varandra 

kostnadsfritt. Via dessa delningstjänster beskriver lärarna att det kan följa vad de har 

gjort och deras utveckling. Via dessa tjänster menar lärarna att det är väldigt enkelt att 

dokumentera och samla in eleverna arbeten och uppgifter. Dessa delningstjänster är 

något som Diaz (2012) och Power (2013) framhäver som något positivt för lärare och 

deras undervisning. Med hjälp av dessa tjänster menar författarna att det är väldigt lätt 

att dela uppgifter och filer mellan två eller flera apparater. Dock visar tidigare forskning 

en fara gällande delning tjänster som till exempel Google drive och Dropbox vilket kan 

leda till att lärare kan glömma bort den muntliga dialogen mellan lärare och elever. 

Detta är något som inte lärarna lyfter fram utan de ser fördelen att slippa samla in lös 

papper.  

 

Samtliga lärare använde sig utav iPads i sin matematikundervisning där många saker i 

deras arbetssätt liknar varandra men det fanns även flera saker som var olika. Vid flera 

tillfällen under informanternas matematikundervisning får eleverna spela olika 

matematiska spel som kan utveckla deras matematiska förmåga. Falloon (2013) som har 

kritiskt granskat många appars utformning samt innehåll, där författaren ifrågasatt ifall 

eleverna verkligen utmanas via apparna. Därför är det viktigt att tänka på vad det är man 

utvecklar när man spelar spel och det är något som informanterna ständigt försöker 

påpeka för sina elever, att få eleverna att tänka på vilka matematiska förmågor de tränar 
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på när de spelar olika matematiska spel. De betonar ytterligare att apparna inte ska vara 

till för nöjets skulle utan de menar att det är viktigt att påpeka för eleverna att dessa 

verktyg är till för att dem ska utvecklas. Vilket även Riley (2013) betonar, att det lätt 

kan bli att eleverna ser iPad:n som ett spelade verktyg, därför menar författaren att det 

är extra viktigt för läraren att förklara för eleverna vad iPad:n är till för. 

 

Skolverket (2011a) och Olsson (2013) påpekar att det koppla samman iPad:n med 

smartboarden är ett smidigt sätt att samspela en hel klass på en och samma gång. Att ha 

genomgångar med hjälp av iPad:n uppkopplad via projektor eller smartboard är något 

som samtliga lärare anser är väldigt smidigt. De menar att det enkelt kan koppla upp sig 

till tavlan och på så sätt ha matematiska genomgångar samt uppföljning av 

matematiklektion tillsammans i helklass. För att detta ska fungera krävs det av läraren 

att omsätta sina didaktiska och matematikkunskaper. Vilket även stärks av Bjurulf 

(2013) som betonar betydelsen av att, som pedagog, ha en didaktisk ämneskunskap där 

det krävs att pedagogen tar vara på elevernas erfarenheter. Saknas detta menar Sandahl 

(2014) att eleverna lätt kan tröttna och ge upp att försöka lösa uppgifter. Däremot 

framhäver Clarke och Clarke (2011) duktiga lärare som handlar om att lärare ska ge 

utrymme för eleverna att förklara sin tankeprocess och ständigt uppmuntra dem med 

hjälp av frågor som, hur eleverna har tänkt kring olika matematiska uppgifter. Den 

didaktiska och ämneskunskapen är något som våra informanter inte nämner under 

intervjuerna. Detta kan bero på att ingen direkt konkret fråga ställdes angående den 

didaktiska kunskapen vilket beror på att vi samtidigt ville se ifall informanterna 

uppmärksammade detta.  

 

I och med att elever idag växer upp med olika typer av digitala verktyg blir det extra 

viktigt för läraren att hålla sig uppdaterad (Erixon, 2014). Läraren måste ha bra och en 

bred kompetensnivå för att kunna undervisa med olika digitala verktyg. De måste också 

ha en förståelse och känna till t.ex. iPad:s funktioner för att kunna utveckla och stärka 

sin undervisning (Brandell och Petterson, 2011). Detta är något som samtliga 

respondenter förhåller sig till och menar att om lärare använder iPads i sin undervisning 

är det viktigt att läraren brinner för användandet av iPad:n. Det är också viktigt att 

läraren har kunskap om iPad:n och de program och tjänster som iPad:n erbjuder. För 

skulle problem uppstå, vilket samtliga lärare framhäver att det gör, är det viktigt att 

läraren har bra kunskaper kring användandet av iPad:n för att kunna lösa dessa problem. 

Det handlar om att skaffa sig en digital kompetens som innebär att individen bör ha en 

viss kompetens om olika digitala verktyg. Även Jönsson och Lingefjärd (2012) 

framhäver vikten av att ha en viss kunskap om digitala verktyg som lärare och att det är 

upp till läraren att anskaffa sig denna kunskap för att kunna utveckla undervisningen. 

 

6.3 Vidare forskning 

Vidare forskning kan vara arbetssätt inom ett visst område inom matematiken som till 

exempel som problemlösning som vi har lyft fram i resultatet. Dock har vi tagit in lite 

information gällande detta område. Problemlösning är en viktig del inom 

matematikämnet, enligt Hagland (2005) därför kan detta vara ett ämne att forska vidare 

på då lite forskning finns kring problemlösning med hjälp av iPad:s. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Hur ser du på din matematikundervisning? 

 

Hur skulle du rent generellt beskriva din matematikundervisning? 

 

Hur ser du på de digitala verktygen i matematiken? 

 

Hur ofta använder du dig av iPad:n/digitala verktyg i matematikundervisningen? 

 

Händer det ofta att du kopplar samman iPad:n via tavlan? Vad gör du då? 

 

Vilken roll anser du att iPad:n/digitala verktyg har för betydelse i 

matematikundervisningen? 

 

Vilka appar använder ni er av och kan du ge exempel på några? 

 

Vilka möjligheter respektive svårigheter ser du med iPad:n? 

 

Hur länge har ni haft tillgång till en-till-en och vad har du för tankar kring det? 

Fördelar? Nackdelar? 

 

Vad anser du att lärare bör kunna? 

 

Hur ser upplägget ut när ni arbetar t.ex. med problemlösning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


