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Syftet med föreliggande studie var att få en fördjupad kunskap kring hur lärplattor kan 
användas för att berika elevers lärande i matematikundervisningen. Detta syfte har 
besvarats genom semistrukturerade intervjuer med åtta lärare i årskurserna 1-3 där vi 
undersökte hur och varför lärare arbetar med lärplattor samt vilka möjligheter och 
hinder de ser med att använda dem i matematikundervisningen. Resultatet visade att 
tillgången på lärplattor varierade stort mellan skolorna och därmed även hur mycket 
och på vilket sätt lärarna använde sig av dem i sin matematikundervisning. Generellt 
kunde vi utläsa att samtliga tillfrågade lärare såg fler möjligheter än hinder med att 
använda lärplattor i matematikundervisningen. De möjligheter som lyftes var 
framförallt att det bidrog till ett lustfyllt lärande, en annan typ av färdighetsträning 
samt att de användes som hjälpmedel eller stöd för elever i behov av särskilt stöd. 
Hindren som lärarna lyfte var tillgången till lärplattor, brister i befintlig utrusning, att 
eleverna lätt halkade in på annat än det som de egentligen skulle göra men också att 
man som lärare inte hade tillräckliga kunskaper om lärplattor eller dess applikationer. 
Vår slutsats är att lärarna har en positiv inställning till att använda lärplattor i 
matematikundervisningen men att det finns flera yttre faktorer, så som exempelvis 
icke fungerade internetuppkoppling, vilket gör att de inte kan använda lärplattorna i 
den mån de önskar.    
__________________________________________________________ 
Nyckelord: Lärplattor, digitala verktyg, matematikundervisning, lustfyllt lärande 
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1 Inledning 

Det senaste årtiondet har en enorm ökning gjorts av digital teknologi på skolorna och 

många lärare och elever har en konstant tillgång till digitala verktyg så som 

smartphones, lärplattor och datorer (OECD, 2015). Först och främst är det nödvändigt 

att använda IT i skolan för att skolans värld ska hänga med i samhällets utveckling. 

Därtill är det viktigt att låta alla elever oavsett tillgång till IT i hemmet få möjlighet att 

lära sig använda digitala hjälpmedel för att bli kompetenta medborgare (Hylén, 2011).  

Ett begrepp som har blivit allt vanligare i diskussioner kring kompetenserna i 

läroplaner och skolfrågor inom både Sverige och EU är digital kompetens (Hylén, 

2011). Digital kompetens innebär att använda den informationsteknik som finns i 

samhället idag på ett säkert sätt med ett kritiskt förhållningssätt (Olsson, 2013). Digital 

kompetens är en av åtta kompetenser som Europaparlamentet (2006) har 

rekommenderat som nyckelkompetenser för livslångt lärande. Skolverket har år 2017 

reviderat läroplanen (Lgr 11) och utökat styrdokumenten med digital kompetens. 

Enligt grundskolans läroplan är det skolans ansvar att varje elev ”kan använda såväl 

digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande” (s. 

13).  Det är skolans plikt att individanpassa undervisningen utifrån alla elevers 

enskilda behov. Kaur, Koval och Chaney (2017) skriver att möjligheterna med 

användningen av lärplattor i undervisningen är ökad motivation hos eleverna, 

självständighet och nya uttrycksformer. Lärplattor är även ett sätt att variera och 

anpassa matematikundervisningen efter elevers speciella behov.  

I och med läroplanens revidering från 2017 som ger tydliga riktlinjer om att digital 

kompetens ska inkluderas i undervisningen anser vi att denna studie är intressant och 

relevant då det ligger i tiden med digital kompetens. Dock är begreppet digital 

kompetens brett vilket gjorde att vi avgränsade vår studie till användandet av 

lärplattor.    

Steinberg (2013) menar att det inte enbart går att byta ut de traditionella 

undervisningssätten mot digital undervisning utan lärare bör ha tydliga målsättningar 

kring det digitala användandet. Det är även välkänt att det är utmanande för lärare att 

använda digital teknologi för att förbättra lärandet i matematik (Drijvers, Ball, Barzel, 

Heid, Cao & Maschiatto, 2016). Säljö (2000) beskriver detta i termer av att det sker en 
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ständig utveckling kring verktyget. Det kommer nya pedagogiska 

matematikapplikationer, nya webbsidor med matematikspel, nya uppdateringar och 

finesser på hårdvaran etc.  

Vår studie bidrar med kunskap om lärplattor och deras användningsområden. 

Henderson-Rosser och Sauers (2017) menar att läraren är den avgörande faktorn till 

kvalitén på användandet av lärplattor. Förhoppningen är att studien kan hjälpa 

blivande och verksamma lärare att bli mer medvetna och digitalt kompetenta för att 

öka elevers motivation att lära sig matematik genom användandet av lärplattor.   

1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att få en fördjupad kunskap kring hur lärplattor kan 

användas i matematikundervisningen.   

1.2 Forskningsfrågor 

- Hur beskriver åtta lärare i årskurs 1–3 att de arbetar med lärplattor i sin 

ordinarie matematikundervisning? 

- Varför menar dessa åtta lärare att de arbetar med lärplattor i sin ordinarie 

matematikundervisning?  

- Vilka möjligheter och hinder ser dessa åtta lärare i årskurs 1–3 med att använda 

lärplattor i sin ordinarie matematikundervisning?  

1.3 Begreppsdefinitioner 
I följande delavsnitt tar vi upp begrepp som används genomgående i föreliggande 

studie. Syftet med begreppsavsnittet är att det ska vara tydligt för läsaren vad vi menar 

med olika begrepp samt reda ut oklarheter.  

Ett begrepp som vi använder är IT vilket står för informationsteknik. Vi använder även 

IKT i samma syfte, som står för informations- och kommunikationsteknik. Båda 

begreppen syftar till samma sak, IT-användningen, men IKT poängterar även att 

kommunikation är en viktig del som blir möjlig med IT (Diaz, 2012).  

Det digitala hjälpmedel som ligger i fokus i denna studie är lärplattor. En synonym till 

det som används är surfplatta. En surfplatta är en form av bärbar dator med pekskärm 

som bland annat används till att surfa på internet, lyssna på musik, spela spel, läsa via 

digitala appar, titta på filmer och videos med mera. Vi benämner lärplattan som ett 
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verktyg, hjälpmedel och redskap. Dessa begrepp använder vi som synonymer till 

varandra och nyttjas för att alla begreppen används i tidigare forskning vi refererat till 

i studien.   

iPad är en viss specifik surfplatta som de medverkande lärarna i studien använder och 

benämner under intervjuerna. Även i bakgrundslitteraturen nämner vissa författare 

lärplattor eller surfplattor som iPad.  

Appar är ett väsentligt begrepp i diskussioner kring lärplattor. App betyder 

applikation och syftar till olika program som går att ladda ner på lärplattor, surfplattor 

och smartphones. Fokus i föreliggande studie ligger kring lärplattor och de appar som 

lärare säger sig använda i matematikundervisningen i årskurs 1-3.  

Digital kompetens är ett uttryck vi använder i studien som kommit att blivit vanligt 

förekommande i dagens samhälle. Som nämnts i inledningen är digital kompetens en 

rekommenderad nyckelkompetens från Europaparlamentet (2006). Där definieras 

digitalkompetens enligt följande: 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-

färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, 

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att 

kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. (s.16) 
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2 Bakgrund och tidigare forskning  

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar kommer vi i följande avsnitt att 

presentera följande områden: IT:s utveckling i skolan, möjligheter och hinder med IT 

i matematikundervisning samt vår teoretiska bakgrund.   

2.1 IT:s utveckling i skolan  

Samhället är i ständig förändring och tekniken är en stor del av vad som utvecklas med 

tiden. Det dyker hela tiden upp nya tekniska uppfinningar och hjälpmedel. Därför 

måste gemene man hålla sig uppdaterad för att hänga med. Detsamma gäller även 

inom skolans värld då skolan ska utveckla och skapa kompetenta medborgare 

(Skolverket, 2017). 

Redan på 1980-talet genomfördes stora förändringar inom skolans värld. Lektioner 

infördes där fokus låg på att lära sig om datorer och läroplanen reviderades för att 

stämma överens med det utvecklande samhället. Tanken var att undervisningen skulle 

bli mer elevaktiv och att eleverna skulle få möjlighet att använda sig av datorerna i 

skolarbetet. Det skedde flera stora satsningar under 1980-talet då förhoppningen om 

ett mer utvecklat datoranvändande i skolan låg i fokus. Däremot har det i efterhand 

konstateras det hade gått åt en stor mängd pengar men gett begränsad framgång 

(Hylén, 2011).  

Under 1990-talet blev det ett uppsving för teknikens framfart i skolan och den 

nystartade myndigheten Skolverket fick för första gången ett uppdrag med fokus på IT. 

Det var främst när internet tog plats inom skolans värld som de största förändringarna 

var möjliga, vilket skedde år 1994. En faktor som påverkat IT-användningen i skolan 

stort är en satsning som kallades för "ITiS", vilket står för "IT i skolan". Mer än hälften 

av alla Sveriges lärare deltog i en kompetensutveckling som bidrog till att de blev mer 

säkra med tekniken i skolan och kunde använda den på nya sätt de inte hade kunskap 

om innan (Hylén, 2011).  

I en studie kring digitala verktyg i matematikundervisningen framkommer det att de 

berörda lärarna i studien använder sig mest utav lärplattor som digitalt hjälpmedel 

(Vanhanen & Johansson, 2016). Detta tyder på att användning av IT i skolan hela tiden 

utvecklas då det som ovan nämnts tidigare mestadels användes datorer i skolan. Vidare 

beskriver Vanhanen och Johansson hur digitaliseringen i skolan har underlättat 
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lärarnas arbete. Exempelvis beskriver en av lärarna i deras studie hur hen låter 

lärplattan sköta en stor del av färdighetsträningen och rättningen av denna, vilket 

tidigare tog mycket av hens tid.   

År 2017 reviderades läroplanen och begreppet digital kompetens lades till. 

Förändringar gjordes i både första delen, Skolans värdegrund och uppdrag, och andra 

delen, Övergripande mål och riktlinjer samt i vissa kursplaner, däribland matematik 

(Skolverket, 2017). Under Skolans värdegrund och uppdrag står det bland annat 

följande om digitala verktyg:  

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med 

stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktiga. (s.9) 

Under kursplanen i matematik framgår det i syftet att eleverna ska utveckla kunskaper 

kring att använda digitala verktyg för att utveckla sina matematiska färdigheter. Även 

programmering är nu en del i läroplanen under ämnet matematik. Under centralt 

innehåll i matematik framgår det att eleverna ska kunna göra beräkningar och enkla 

tabeller och diagram med hjälp av digitala verktyg (Skolverket, 2017).    

2. 2 Möjligheter och hinder med IT i 

matematikundervisning 

2.2.1 Möjligheter som upptäcktes genom satsningar kring IT 

I en studie av Diaz (2012) framgår det att i Sverige har flera satsningar gjorts kring IT 

i skolans värld. En kommun som var den första med att införa en dator till varje elev 

var Falkenberg.  Flera positiva effekter av denna satsning uppdagades. Dels ansåg 

lärarna att de märkt att elevernas motivation var mycket större samt att prestationen 

höjdes. Både lärare och elever såg även att en fördel var att matematiklektionerna blev 

mer varierande och motivationshöjande. En bidragande faktor till den ökade 

motivationen var att det snabbt gick att söka information och få svar direkt med hjälp 

av datorerna. Lärarna upplevde även att klimatet i klassrummet blev lugnare och fler 

elever tog plats och visade kunskaper de inte gjort innan. Dessutom ökade 

samarbetsförmågan mellan eleverna markant (Diaz, 2012). Vidare ansåg lärarna att 

det var positivt att eleverna fick möjligheten att ta med datorn hem då de oavsett 
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bakgrund och hemförhållanden gavs tillgång till IT i hemmet, vilket innebar att det 

blev undervisning på lika villkor. Detta kan även kopplas till läroplanen (Skolverket, 

2011) och Skollagen (SFS 2010: 800) där det framgår att skolan ska vara likvärdig för 

alla och att alla elever ska ha samma förutsättningar. 

Lärplattan som ett interaktivt verktyg  

Olsson (2013) beskriver hur hon ser positivt på användandet av lärplattor i 

matematikundervisningen. Hon nämner att en möjlighet med användningen av 

lärplattor är att eleverna hjälper varandra och utvecklar inte enbart de matematiska 

kompetenserna utan får även träna på sin samarbetsförmåga och kommunikativa 

kompetens.  Lärplattor har dels en stor skärm vilket inbjuder till att fler elever kan 

samarbeta på dem och diskutera innehållet men också att lärplattor alternerar 

symboler, bokstäver, ord och bilder på ett helt annat sätt än på ett papper, ofta med 

rörliga bilder. Symbolerna blir därmed mer dynamiska och kan därför ses som en 

grund till aktiv interaktion med eleverna. Lärplattorna ses därav som interaktiva 

hjälpmedel för elever att öva sin kommunikativa kompetens och förmågan att 

samarbeta med sina kamrater (Fisher, Lucas & Galstyan, 2013) 

Lärplattan som ett motivationshöjande verktyg 

Studien av Wook Ok och Kim (2017) visade att arbetet med lärplattor bidrog till att 

elevernas prestationer och engagemang ökade. Studien visade att eleverna utvecklade 

sin förmåga att räkna med subtraktion och addition genom användandet av lärplattor, 

så även inom områdena mönster och bråktal. Användningen av lärplattor till dessa 

områden ledde till ett mer effektivt lärande hos eleverna än att använda det 

traditionella sättet med penna och papper.  Trots de positiva effekterna med 

lärplattorna måste läraren individanpassa för att nå elevernas olika behov (Wook Ok 

& Kim, 2017).  

I en studie av Spahic och Cicek (2014) kring hur digitala verktyg kunde användas i 

matematikundervisningen framkommer det att de medverkande lärarna i studien såg 

positivt på detta arbetssätt. Framförallt menade lärarna att lärplattor gav goda 

möjligheter till variation i undervisningen. Dessutom ansåg studiens lärare att 

användandet av lärplattor i matematikundervisningen höjde elevernas motivation och 

engagemang samt att eleverna upplevde att undervisningen blev mer lustfylld.  

I studien av Kaur m.fl. (2017) framkom det att lärplattan var ett gynnsamt komplement 

till de traditionella arbetssätten; med penna och papper. Det blev tydligare då eleverna 
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fick uppleva matematiken på ett annat sätt än tidigare, vilket bidrog till att eleverna 

fick en djupare förståelse för uträkningar, uttryck, multiplikation och division. Arbetet 

med appar motiverade eleverna då de fick feedback på en gång och såg vad som blev 

rätt eller fel. Matematiska applikationer där syftet är att klara olika uppdrag för att nå 

nya nivåer i spelet ökade eleverna intresse då de hela tiden hade nya mål att klara av. 

Att använda matematiska appar gynnar både elever som har svårigheter och de utan. 

En faktor som Kaur m.fl. (2017) lyfter som positivt är att det ofta går att välja olika 

nivåer på applikationerna och då nås elever som ligger på olika utvecklingslägen.  

Lärplattan som ett visuellt och auditivt verktyg 

Lärplattan är positiv för elever som behöver både visuellt och auditivt stöd. Den 

auditiva och visuella informationen tas upp på olika ställen i hjärnan. För att eleverna 

ska få en djupare förståelse bör läraren arbeta samtidigt med det visuella och auditiva. 

Därför är tekniken och framför allt lärplattan ett stöd för alla elever då det gynnar dem 

att både få se och höra på samma gång menar Fisher m.fl. (2013).  

Elever som behöver auditivt stöd kan få det genom lärplattan. Lärare kan använda 

lärplattan till genomgångar på matematiklektioner för att få med sig dessa elever som 

både behöver se och höra för att få en förståelse för det matematiska innehållet (Kaur 

m.fl., 2017). Wook Ok och Kim (2017) beskriver i deras studie hur lärplattor kan 

användas på ett sätt vilket gynnar elever i svårigheter som många gånger behöver ha 

både auditivt och visuellt stöd. Bland annat har de undersökt hur elever med ADHD, 

Downs syndrom och språkstörningar kan få hjälp genom lärplattor och 

undervisningen kan då bli mer anpassad utifrån individernas behov exempelvis genom 

att använda olika appar till olika elever. I arbetet med digitala verktyg kan eleverna 

dessutom möta matematiken genom de olika representationsformerna, visuellt och 

auditivt, vilket bidrar till att eleverna får fler sätt att både se och förstå matematik. 

Kontinuerligt användande av digitala verktyg kan bidra till att utveckla de kognitiva 

processerna hos eleverna (Jönsson, Lingefjärd, & Mehanovic, 2010).  

 

2.2.2 Hinder 

Brister i befintlig utrustning 

De medverkande lärarna i Spahic och Ciceks (2014) studie om digitala verktyg i 

matematikundervisningen såg att ett hinder med användningen av lärplattan var 

internetuppkopplingen. Flera lärare berättade hur arbetet förhindrades då 
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uppkopplingen förlorades eller gick långsamt. Även i en studie som Allen, Hadjistassou 

och Richardson (2016) genomförde framgick det att bristfällig internetuppkoppling 

var ett återkommande problem. Fem lärare fick en mini-iPad att använda i 

undervisningen under fem veckor. Samtliga deltagare påpekade hur mycket den dåliga 

internetuppkopplingen påverkade deras arbete med iPaden och de kunde inte 

genomföra den planerade undervisningen.  

Ytterligare begränsning med lärplattan i matematikundervisningen är att många av 

applikationerna som används på skolor inte är vetenskapligt testade och utvärderade 

vilket gör att lärare inte vet om det bidrar till ett gynnsamt lärande hos eleverna. Många 

av de applikationer som används har dessutom bara vissa gratistjänster, vilket gör att 

de inte går att använda i längre perioder för eleverna om det ska vara kostnadsfritt 

(Bebell & Pedulla, 2015). 

Läraren är inte tydlig med syfte och mål 

Ett hinder med att använda lärplattor i matematikundervisningen är om det inte finns 

tydliga syften och mål med arbetet. I studien av Spahic och Cicek (2014) nämner 

lärarna att det är viktigt att vara noggrann och tydliggöra för eleverna varför lärplattor 

används. Även Olsson (2013) menar att oavsett hur lärplattor används i 

undervisningen är det viktigt att alltid ha ett syfte och mål med aktiviteten. Henderson-

Rosser och Sauers (2017) beskriver i sin studie hur flera lärare inkluderade lärplattor i 

undervisningen på olika sätt. Studien visar att det är läraren som avgör hur väl 

lärplattor eller övrig IT används. Att enbart inkludera teknologi räcker inte utan 

läraren måste aktivt arbeta för att bidra till att skapa goda kunskapstillfällen med 

lärplattor och då genom att tydligt lyfta fram mål och syfte.  

Informationsteknikens snabba utveckling 

Jönsson m.fl. (2010) visar att utvecklingen av IKT i klassrummen idag, i form av 

exempelvis smartboards, datorer, lärplattor och projektorer, går snabbare än vad 

lärarna klarar av. Lärarna saknar kompetensen för att hantera digitala verktyg och 

hjälpmedel. Detta gör att lärarna inte arbetar med den IKT som faktiskt finns i 

klassrummet. Lärares olika erfarenheter av IT gör att det både kan ses som ett hinder 

eller en möjlighet. Har läraren negativa erfarenheter eller om läraren inte har 

tillräckliga kunskaper för att kunna använda IT blir det ett hinder. Författarna menar 

att för att läraren ska kunna utnyttja de digitala hjälpmedlen till fullo och även att 

använda dem i matematikundervisningen på ett givande sätt måste lärarna få lära sig 
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verktyget och få kunskap om dem. Att ge lärarna möjlighet att bli insatta i den digitala 

världen är en kompetensutveckling som bör ses som essentiellt för att lärarna ska 

kunna utföra en givande och gynnsam matematikundervisning. Genom att ge lärarna 

tid att navigera på exempelvis en lärplatta eller skapa forum där lärarna kan ha 

diskussioner med andra pedagoger om utprovat material ges möjligheter till lärarna 

att bli mer trygga med redskapet (Jönsson m.fl., 2010).  

2.3 Teoretisk bakgrund 

Den sociokulturella teorin innebär att människan lär sig genom samtal, diskussioner 

och interaktioner med andra. Det sociala samspelet sker överallt; i hemmet, i 

klassrummet, på skolgården, i mataffären osv. och digitala verktyg är aktiva 

hjälpmedel då lärandet samspelar med verktyget och själva utförandet hos eleverna 

(Jönsson, m.fl., 2010). I det sociokulturella perspektivet talar man om den proximala 

utvecklingszonen vilket innebär att genom stöd av läraren kan eleverna nå en 

ytterligare nivå av lärande (Säljö, 2000).  

Vi kopplar således ihop vår studie med de sociokulturella perspektivet eftersom vi ser 

lärplattor som ett socialt och digitalt verktyg där eleverna lär sig genom interaktion 

med andra och i interaktion med verktyget. Vi har i vår studie valt att fokusera på den 

matematiska undervisningen och arbetet med lärplattor. Det innebär att eleverna 

utvecklar och använder sin kommunikativa kompetens och sociala förmåga när de 

arbetar med digitala hjälpmedel, dvs lärplattor, i klassrummet (Olsson, 2013).   

Två begrepp som är viktiga inom det sociokulturella perspektivet är verktyg/redskap 

och mediering. Lärplattor är ett sådant verktyg eftersom det bidrar till interaktion och 

samtal (Fisher m.fl., 2013). Verktygen som också kallas för artefakter medierar 

verkligheten vi lever i. Det innebär att vi genom sociala samspel med dessa verktyg kan 

både språkligt och fysiskt tolka och förstå våran omvärld (Säljö, 2000). Det handlar 

således om hur vi använder de resurser som finns runtomkring oss för att lära och 

verka i dagens samhälle. Detta kopplar vi till föreliggande studie då vi undersöker hur 

lärplattor kan hjälpa eleverna framåt i deras lärande. Inom det sociokulturella 

perspektivet finns det inget ”slut” i kunskapen. Människan är i ständig utvecklig och 

kan lära sig mer. Verktygen och redskapen runt omkring oss i vår omvärld är i ständig 

förändring vilket innebär att människan kommer fortsätta lära sig i samspel med andra 

och i användningen av verktygen. Människans förmåga att utveckla sin kunskap 



 

 10 

kommer ständigt växa och bli större i takt med att tekniska, praktiska och språkliga 

artefakter ideligen utvecklas (Säljö, 2000). Detta stämmer väl överens med 

föreliggande studie då teknologin är en stor del av samhällets utveckling vilket 

människan hela tiden kan lära sig att hantera.  

3 Metod och material 

I följande avsnitt beskriver vi metoden vi valt till studien samt hur intervjuerna, 

genomförande och urvalet gått till. Till sist diskuterar vi etiska överväganden samt 

begreppen tillförlitlighet och trovärdighet kopplat till föreliggande studie.  

3.1 Intervju som metod 

Metoden i föreliggande studie är kvalitativ. Bryman (2008) skriver att i en kvalitativ 

studie läggs fokus på hur individer tolkar sin verklighet och fokuserar därmed på 

innehållet till skillnad från en kvantitativ studie där fokus inriktar sig på siffror 

(Bryman, 2008). Forskningsfrågorna i studien valdes att besvaras genom kvalitativa 

intervjuer. Undersökningen blir en kvalitativ studie då det är lärarnas tolkning och 

tankar kring deras undervisning som ligger i fokus. Resultatet i vår studie baseras på 

intervjuer där lärare fått berätta om sina tankar kring sin vardagliga undervisning med 

fokus på hur lärplattor kan berika matematikundervisningen. Vi genomförde åtta 

intervjuer med lärare i årskurserna 1-3. Då vårt syfte var att undersöka hur lärplattor 

kan användas för att berika matematikundervisningen var det både intressant och 

relevant att fråga lärare hur och varför de arbetar med lärplattor samt vilka möjligheter 

och hinder de upplever.   

Formen av kvalitativa intervjuer som vi valt är det som kallas för semistrukturerade 

intervjuer. Bryman (2008) menar att den typen av intervjuer innefattar mer öppna 

frågor än stängda frågor. En semistrukturerad intervju förbereds inte till punkt och 

pricka innan genomförandet utan intervjun tillåts att anpassas utefter det samtal som 

sker och eventuella följdfrågor. Vidare menar Bryman (2008) att i semistrukturerade 

intervjuer behöver intervjuaren inte följa intervjuguidens ordning på frågor och kan 

ställa följdfrågor på respondentens svar om hen märker att svaren börjar gå in i 

varandra. För att besvara våra forskningsfrågor, i enighet med Brymans (2008) 

förklaringar av semistrukturerade intervjuer, anser vi att denna metod passade studien 

väl.   
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Enkäter och observationer valdes bort då intervjuer gav större möjlighet till bredare 

och utförligare svar. Ytterligare faktor som gjorde att observationer valdes bort är för 

att vi anser att det genererar för lite information gentemot syftet i studien eftersom vi 

inte visste om lärarna alltid arbetar med lärplattor i klassrummet. På grund av 

tidsbegränsningen var det inte möjligt att genomföra observationer eftersom ett 

lektionstillfälle i matematik inte är tillräckligt för att undersöka hur och varför lärare 

arbetar med lärplattor.  

3.2 Urval av medverkande  

Våra urvalskriterier var legitimerade lärare som undervisade i matematik och 

använder lärplattor. Bryman (2008) menar att det kan vara svårt att avgöra hur många 

tillfrågade som är nödvändigt att inkludera samt att det är viktigt att fundera kring om 

personerna liknar varandra då en större variation på respondenterna ger en mer 

tillförlitlig studie. Han anser att det bör ses över exempelvis hur länge personen har 

arbetat och vilka kön som inkluderas (Bryman, 2008). Vi har i föreliggande studie 

därför valt lärare från olika skolor med förhoppningen om att få ett varierat resultat. 

Vi valde då att besöka skolor från olika kommuner med förhoppningen om att se ett 

bredare utbud kring arbetet med lärplattor. Tanken var att det kan skilja sig mellan 

olika kommuner hur lärplattor används i undervisningen och/eller hur utbudet av 

lärplattor ser ut på skolorna. Ytterligare faktor som vi anser kan ge bredd och variation 

på svaren är att kontakta lärare som har arbetat länge inom skolans värld men även 

relativt nyexaminerade lärare. Urvalet som beskrivits gjordes enlighet med Bryman 

(2008) tankar kring att göra en studie så tillförlitlig som möjligt.  

3.3 Genomförande av studien 

Forskningsprocessen inleddes med att vi läste tidigare examensarbeten som berörde 

liknande ämnen för att få inspiration och tips på referenslitteratur. Därefter fortsatte 

vi läsa forskning kring ämnet i form av svenska och engelska vetenskapliga artiklar. 

Utöver detta läste vi in oss på olika metoder och teoretiska perspektiv.  Arbetet inleddes 

med att formulera generella frågeställningar utifrån vad vi ville undersöka kring 

studiens forskningsområde. De slutliga frågorna blev sedan våra forskningsfrågor. 

Därefter gjordes ett val av relevanta platser och undersökningspersoner genom en 

fundering kring vilka skolor och lärare vi skulle vilja besöka.  
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3.3.1 Missivbrev och intervjuguide 

När syftet och frågeställningarna var formulerade och det fanns en klar bild över vad 

som skulle undersökas i studien utformade vi ett missivbrev (Se bilaga 1) där det 

inkluderades viktig information om studien samt vad som förväntades av de 

tillfrågande lärarna. Sekretess och vad studien skulle användas till var något vi ansåg 

som viktigt att vara tydliga med i missivbrevet. Vi lade även upp en intervjuguide med 

frågor som var uppbyggda med öppna frågor som stämde överens med syftet och 

forskningsfrågorna. Respondenterna kontaktades därefter via e-mail där missivbrevet 

bifogades och lärarna blev tillfrågade om de ville delta i studien. När respondenterna 

hade svarat bestämdes vart och när intervjuerna skulle äga rum.  

3.3.2 Testintervju 

Innan den första intervjun genomfördes valde vi att genomföra en pilotstudie där vi 

testintervjuade en lärare som inte skulle delta i föreliggande studie. Pilotstudien bidrog 

till en revidering av intervjuguiden för att undvika oklarheter i kommande intervjuer. 

Exempelvis märkte vi att vissa frågor borde byta plats i intervjuguiden då möjligheter 

och hinder berördes tidigare under intervjun men i den ursprungliga intervjuguiden 

kom frågorna om möjligheter och hinder sist. Vi valde även att omformulera vissa 

frågor för att vara extra tydliga exempelvis fanns en fråga som löd "Varför undervisar 

du som du gör?" Frågan ändrades och förtydligades till "Vilka faktorer påverkar hur du 

faktiskt undervisar i matematik?”.   

3.3.3 Intervjuer 

De åtta intervjuerna genomfördes och ljud spelades in samtidigt som vi valde att 

anteckna som ett komplement till inspelningen. Vi utgick ifrån vår intervjuguide (Se 

bilaga 2) samt att vi kunde ställa förtydligande frågor under intervjuns gång. 

Följdfrågor ställdes när vi upplevde att respondentens svar behövde förtydligas. I flera 

av intervjuerna besvarade respondenten flera frågor samtidigt i sina svar och då även 

frågor som ännu inte ställts. Då kunde intervjufrågornas ordningsföljd anpassas och 

utrymme gavs att ställa följdfrågor på respondentens svar.  

3.4 Bearbetning 

När intervjuerna hade genomförts gjordes transkriberingar av varje enskild intervju. 

Innan transkriberingen bestämdes vissa förhållningssätt som skulle göra att 

intervjuerna transkriberades likvärdigt. Intervjuerna transkriberade vi tillsammans 
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med varandra för att det skulle bli så objektivt som möjligt och att våra egna åsikter, 

tankar och erfarenheter inte skulle spela in på resultatet av transkriberingen. Detta 

gjordes för att öka tillförlitligheten på resultatet. 

Transkriberingarna innehåller förkortningar och tecken för att få en enhetlig 

sammanställning. Exempelvis när den responderande läraren pratade skrev vi ett L 

och sedan siffran för vilken intervju det var. Till exempel läraren i första intervjun 

betecknades alltså som L1, läraren i intervju 2 betecknades som L2 osv. Intervjuaren 

betecknas som I i varje intervju. Under de intervjuerna då vi båda var med betecknades 

en av oss som I1 och en som I2. Om respondenten eller intervjuaren gjorde en paus 

transkriberades det till /…/. Nedan följer ett exempel från intervju 2:  

L2: Alltså jag tror inte att det finns ett sätt. För att jag tror att just variationen i 

undervisningen gör att man kan nå så många elever som möjligt. /…/ Både genom att 

använda olika sinnen men också just variationen /…/ hur du lär.  

Om något annat skulle ske som gjorde att det störde i intervjun betecknades det med [ 

]. Till exempel som från intervju 1: [mobilen ringer och L1 klickar bort det]. I löpande 

text under Resultat och Diskussion har vi valt att skriva ut Lärare 1, Lärare 2 osv., då 

vi anser att det ger ett bättre flyt i den löpande texten.  

När vi transkriberat våra intervjuer började vår tolkning av data. Resultatet 

sammanställdes först för att urskilja likheter och skillnader. Sedan strukturerades 

sammanställningen upp utifrån våra forskningsfrågor och resultatet analyserades.  

3.5 Analys av data 

Efter transkriberingen av varje enskild intervju jämfördes resultatet med varandra. 

Likheter och skillnader kunde urskiljas mellan de olika respondenternas svar. 

Inledningsvis kategoriserades resultatet utifrån respondenternas svar med avseende 

på våra forskningsfrågor. Vi valde att dela upp forskningsfrågorna i resultatet för att 

vara tydliga med vad respondenterna svarade på hur de använder lärplattor mot varför 

de använder lärplattor i matematikundervisningen. Även den andra forskningsfrågan 

delades upp för att kunna urskilja vilka möjligheter kontra hinder de responderade 

lärarna såg med användandet av lärplattor i matematikundervisningen. 

Kategoriseringen under hur blev: genomgångar av läraren, variation i undervisningen, 

enskilt och pararbete samt en lärplatta till varje elev. Kategorierna under varför blev: 

lustfyllt lärande och färdighetsträning. Möjligheter kategoriserades enligt följande: 
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lustfyllt lärande, färdighetsträning, hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd och 

lugnare klassrum. Under hinder blev kategorierna: när utrustningen brister, 

begränsad tillgång till lärplattor, eleverna halkar in på annat samt när läraren inte är 

insatt i hjälpmedlet. Därefter diskuterades resultatet kopplat till tidigare forskning 

kring ämnet under rubriken Diskussion.  

3.6 Etiska överväganden 

I föreliggande studie har de etiska principerna från Vetenskapsrådet (2011) legat som 

grund. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Vi började med 

att informera de deltagande lärarna om deras roll i denna studie genom mailkontakt 

och det bifogade missivbrevet. Där framgick även konfidentialiteten; att de inte 

kommer nämnas vid namn utan vara helt anonyma. Efter att de deltagande lärarna fått 

missivbrevet och läst igenom det fick vi deras samtycke om att delta, då under 

förutsättningen att kunna bryta sitt deltagande när som helst utan några negativa 

konsekvenser. I missivbrevet tydliggjordes även den sista etiska principen, 

nyttjandekravet, då vi tydliggjorde att resultatet från intervjuerna endast skulle 

användas i föreliggande studie samt att all transkriberad information från intervjuerna 

makuleras efter slutförd studie.   

3.7 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Under genomförd studie har tillförlitlighet och trovärdighet varit två viktiga aspekter 

som eftersträvats. Trovärdigheten har tagits hänsyn till genom att både spela in 

intervjuerna samt anteckna under tiden för att inte missa information en respondent 

uttrycker och som en försäkring utifall utrustningen slutar fungera.  Vi transkriberade 

även intervjuerna tillsammans för att undvika att våra egna tankar och erfarenheter 

speglade in då vi ville uppnå ett så objektivt resultat som möjligt, vilket Bryman (2008) 

menar ökar trovärdigheten. Formen av intervjuer vi använt var semistrukturerade 

intervjuer. Under denna form av intervjuer ställde vi följdfrågor till respondenterna för 

att få fram det dem vill förmedla och detta anser vi höjt trovärdigheten.  

Bryman (2008) menar att resultaten kan bli annorlunda om studien skulle göras om 

beroende på vilka respondenter studien har. För att göra vår studie så tillförlitlig som 

möjligt har vi valt respondenter från olika skolor och med olika lång erfarenhet och 
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varierande kön. Tillförlitligheten har eftersträvats då syftet och forskningsfrågorna 

stämmer överens med varandra och även med frågorna i intervjuguiden. För att göra 

studien mer tillförlitlig gjordes valet att utöka antalet intervjuer mot vad vi hade tänkt 

från början. Först hade vi tänkt ha fyra intervjuer men valde sedan att utöka till det 

dubbla antalet, åtta.  
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4 Resultat 

I följande avsnitt redogör vi för resultatet på de åtta intervjuerna som genomförts. 

Först redogör vi för hur lärarna arbetar med lärplattor i matematikundervisningen 

sedan varför de gör det. Därefter kommer en redogörelse för vilka möjligheter följt av 

hinder de tillfrågade lärarna ser med användandet av lärplattor i 

matematikundervisningen. Vi har valt att ta med citat från våra transkriberingar för 

att styrka vårt resultat.  

4.1 Hur lärplattor används i matematikundervisningen 
 

4.1.1 Genomgångar av läraren 

Vid genomgångar i helklass berättar majoriteten av lärarna i studien att de tog hjälp av 

lärplattan. Respondenterna berättade att de vid genomgångar kunde tydligt visa upp 

vad de skulle arbeta med i matematikboken. Lärare 7 förklarade att matematikboken 

som användes i klassen fanns tillgänglig som digital version och den användes 

framförallt till genomgångar. Hen förklarar: 

Den digitala delen använder jag alltid vid genomgångar /…/ det finns ju 

allt möjligt man kan använda där man kan få världens variation. Jag 

brukar ha genomgång, visa bilden, vi samtalar om bilden och går igenom 

syfte och mål med kapitlet eller lektionen till och med och strukturerar 

upp det /…/ jag går igenom vad de ska göra och visar. (Lärare 7) 

4.1.2 Variation i undervisningen  

Samtliga lärare i studien menar att det bästa sättet för eleverna att lära sig matematik 

är genom en varierad undervisning eftersom det lättare fångar samtliga elever i 

klassen. Exempelvis menar Lärare 3 att det gynnar alla elever då eleverna lär på olika 

sätt och därav måste undervisningen varieras.  

Just för att få variation, för det tror jag är det bästa just för alla elever lär 

sig på olika sätt så för att fånga alla så måste man ha varierad 

undervisning. Därför har vi valt, vi är tre stycken som planerar /…/ har 

vi valt att göra det att använda boken, använda muntlig matematik, lek, 

konkret material, utematematik /…/ aktivt jobba med matte, ja för att få 

variation helt enkelt. (Lärare 3) 
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Intervjuaren ställde en följdfråga till Lärare 3 för att se om de använde lärplattan något 

för att bidra till varierad undervisning. Läraren använde främst ett program som hette 

Bingel, vilket innehåller olika uppgifter för olika årskurser och hen upplevde att 

eleverna uppskattade detta arbetssätt och kunde hålla bra fokus. Även Lärare 2 

förespråkade ett varierande arbetssätt inom matematiken.  

Alltså jag tror inte att det finns ett sätt. För att jag tror att just 

variationen i undervisningen göra att man kan nå så många elever som 

möjligt /…/ Både genom att använda olika sinnen men också just 

variationen...(Lärare 2).   

Vidare nämner Lärare 2 att lärplattan kan vara ett sätt att variera 

matematikundervisningen. Hen ger exempel på att multiplikationstabellen kan övas 

med både stenciler, kortlek, tärningar och lärplattan för att få till en variation och därav 

undvika ett långtråkigt tragglande.   

4.1.3 Enskilt och pararbete 

Majoriteten av respondenterna i studien menar att de använder lärplattor mestadels 

till enskilt arbete. Detta gjordes främst vid färdighetsträningen på lärplattan då 

eleverna då får möjligheten att öva på sin egen nivå. Ett fåtal av lärarna i studien 

nämnde att de använder lärplattorna till pararbete. Eleverna till Lärare 5 fick vid vissa 

tillfällen arbeta med lärplattor i par och då menade hen att detta bidrog till en större 

resonemangsförmåga. Lärare 5 beskrev hur pararbetet med lärplattor bidrog till att 

stärka elevernas matematiska förmågor då fokus hamnade på att eleverna ska samtala 

och resonera med varandra.  

Det varierar, beror på vad mitt syfte är. Som jag sa innan så kan det vara 

att öva förmågorna och då vill jag att de jobbar i par men ibland kan man 

vilja nivåanpassa uppgifterna utifrån elevernas kunskaper och då kan de 

få jobba själva. (Lärare 5)  

Detta skiljer sig från det enskilda arbetet då syftet är att träna på färdighetsträning 

exempelvis via olika applikationer. Även Lärare 6 nämner att beroende på syftet med 

aktiviteten bestämmer hen om eleverna ska arbeta enskilt eller i par. Däremot påpekar 

hen att pararbetet sker väldigt sällan och att det är det enskilda arbetet med lärplattor 

som används mest. Lärare 3 menar att just nu arbetar de mest enskilt med lärplattor 

men respondenten har en vilja om att börja mer med par- och grupparbete. Detta vill 

hen göra för att stärka elevernas samarbetsförmåga via arbetet med lärplattor 
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samtidigt som de övar upp sina matematiska färdigheter. Lärare 3 menar att eleverna 

som går i årskurs ett först måste komma in i arbetet med lärplattor innan det går över 

till pararbete.  

Samarbete behöver de träna på. Så de ska vi göra, men just nu för att 

komma in i systemet med iPads och användningen av dem så har de 

jobbat enskilt med det. (Lärare 3)  

4.1.4 En lärplatta till varje elev 

Det var två lärare som stack ut från de övriga medverkande i studien då de var de enda 

som hade tillgång till en lärplatta per elev i respektive klass. Övriga respondenter hade 

mycket färre lärplattor och de flesta hade runt en halv klassuppsättning.  Lärare 7 hade, 

som hen uttryckte sig, förmånen att ha en lärplatta per elev vilket gav större 

möjligheter till en digital användning i matematikundervisningen. Utöver 

färdighetsträningen, som de övriga lärarna i studien också använde sina lärplattor till, 

hade Lärare 7 fler exempel hur lärplattan kunde inkluderas i undervisningen. 

Exempelvis användes lärplattan mycket till formativ bedömning beskrev 

respondenten.  Hen berättade och visade hur eleverna kunde få besvara en algoritm på 

anteckningsfunktionen i sina lärplattor och sedan visa upp för läraren. Respondenten 

menade att detta gav en snabb överblick om eleverna hängde med på lektionen eller 

om de finns specifika uppgifter eller områden de behöver arbeta vidare med. Läraren 

använde sig också av frågesporter på lärplattorna med syftet att bedöma eleverna och 

se ifall de har uppfattat och förstått innehållet.  

Då brukar jag göra en Kahoot eller en frågesport av något slag och för då 

får man ju också procent och det svarar ju var och en på sin egen utifrån 

vad de kan så då kan man ju se vad de har för förförståelse inför ett 

arbetsområde. (Lärare 7)  

Även Lärare 3 hade tillgång till en lärplatta per elev. Hen använde sig av olika program 

där eleverna kunde logga in och arbeta med matematiska uppgifter som speglar det 

innehåll som klassen arbetat med under veckan. Övriga medverkande lärare i studien 

menade att antalet lärplattor var för få och har uttryckt en vilja att få tillgång till fler 

lärplattor. Lärare 1 menade att tillgång till utrustning påverkar hur hen kan arbeta i 

matematiken. Till exempel om hen skulle ha tillgång till en klassuppsättning med 

lärplattor hela tiden skulle hen lägga upp undervisningen utifrån det och använda 

lärplattor mycket mer kontinuerligt.   
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4.2 Varför lärplattor används i 

matematikundervisningen?   
Övervägande del av respondenterna berättade att anledningen till att lära eleverna 

matematik är för att de behöver kunskaperna livet ut för att verka och leva i samhället. 

En av respondenterna, Lärare 7, menar att lärplattan är ytterligare ett verktyg för hen 

som lärare att ta till i matematikundervisningen.  

4.2.1 Lustfyllt lärande 

Efter avslutade intervjuer kunde en gemensam faktor urskiljas hos samtliga 

medverkande lärare till varför de använder lärplattor i sin matematikundervisning. 

Samtliga respondenter menar att lärplattor används främst för att göra 

matematikundervisningen lustfylld för eleverna. Lärare 5 menade att det blir ett annat 

sätt för eleverna att öva sina kunskaper på samt att det blir just lustfyllt. Lärare 3 

menade att utöver den lustfyllda delen med lärplattor skapar det även ett lugn hos 

eleverna där chansen till lärande blir stor. Lärare 6 nämnde bland annat att hens syfte 

med att använda lärplattor i matematikundervisningen oftast var att eleverna skulle få 

ett lustfyllt komplement till arbetet i matteboken vilket även Lärare 8 ansåg. 

Mycket färdighetsträning och eleverna tycker det är ett roligt 

komplement till matteboken. (Lärare 8)  

4.2.2 Färdighetsträning 

Samtliga respondenter i studien menar att lärplattor ger möjlighet till 

färdighetsträning via applikationer som är utformade för det syftet. Resultatet av dessa 

applikationer menar Lärare 4 bidrar till en mer lustfylld matematikträning. Lärare 1 

anser att eleverna kan få träna via lärplattan istället för att sitta med penna och papper 

vilket respondenten menar kan anses som tråkigt. Lärare 6 delar samma åsikt som 

Lärare 4 då det uttrycks att lärplattan är ett roligt komplement till matematikboken 

samt att träna färdighetsträning på lärplattan sparar tid för läraren då hen slipper 

konstruera arbetsblad och liknande.  

Syftet är väl främst att eleverna ska få ett roligt komplement till 

matteboken och det vanliga arbetet men sen använder jag iPadsen för att 

få eleverna att bli bättre på färdighetsträning så som gångertabellerna 

och addition och liknande. (Lärare 6) 
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Applikationen som visade sig vara mest populär bland respondenterna var ”King of 

Math” där eleverna får träna färdighetsträning med förvalda svarsalternativ. King of 

Math innehåller flera olika nivåer och träningen innehåller allt från antalsräkning till 

bråk och geometriska former. Lärare 1 beskriver applikationen King of Math:  

King of  math det här som kan utmana /.../ trigga de här duktiga eleverna 

men även för att befästa. Att det blir på ett annat sätt och jobba än att 

bara sitta och skriva siffor i en bok. Det kan göra det mer lustfyllt för 

barnen. (Lärare 1)  

4.3 Möjligheter med lärplattor i 

matematikundervisningen   

Samtliga intervjuade lärare såg fler möjligheter än hinder med att använda lärplattor i 

matematikundervisningen.  Det är framförallt lustfyllt lärande och färdighetsträning 

som samtliga lärare nämner men även andra möjligheter så som stöd för arbetet kring 

arbetet i behov av särskilt stöd samt att alla i klassen vinner på att klassrummet blir 

lugnare via arbetet med lärplattor.  

4.3.1 Lustfyllt lärande 

Något som samtliga lärare såg som en möjlighet med att använda lärplattor i 

matematikundervisningen var att det bidrog till ett lustfyllt lärande. Lärare 5 

framförde att utifrån hur hen använder lärplattor i sin undervisning ansåg 

respondenten att lärplattor skapar ett intresse och väcker en nyfikenhet hos eleverna. 

Lärare 7 var den lärare som arbetar allra mest med lärplattor i sin 

matematikundervisning och hen såg nästan bara möjligheter med lärplattor.  

Jag tycker det skapar en till dimension på något sätt. Lärplattan är både 

ett hjälpmedel samtidigt som det är ett kreativt verktyg också så att det 

/…/ det har många /…/ det blir en dimension till framförallt att det blir ju 

kreativt. Det är så lätt att få matematikundervisningen att bli roligare än 

det här traditionella.” (Lärare 7)  

Även Lärare 6 anser att det är lättare att få en varierad och lustfylld 

matematikundervisning genom att använda lärplattor där man får med sig även de 

som har koncentrationssvårigheter.  
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Få med alla elever som tappar fokus. Då är det lätt att motivera med 

iPad. Jag ser stora möjligheter för eleverna att få en varierad och lustfylld 

undervisning. (Lärare 6)  

Lärare 2 menar att det märks tydligt på eleverna att de upplever arbetet med lärplattor 

i matematikundervisningen som lustfyllt och annorlunda och hen menar att eleverna 

inte blir medvetna om att de övar matematik när de spelar på lärplattan. Hen ger ett 

exempel på en händelse som skedde nyligen.  

Det var som här om dagen. Då hade vi inte haft dem inne på jättelänge 

och det var den roligaste mattelektionen någonsin. Och det var verkligen 

inget speciellt. Och så frågade de här om dagen: när ska vi ta in det där 

olika igen? Så det finns ju ett sug till att lära på det sättet. (Lärare 2) 

4.3.2 Hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd 

Enligt Lärare 3 var en möjlighet med lärplattor i matematikundervisningen att det kan 

underlätta för barn som är i behov av särskilt stöd. Lärplattan hjälper eleverna att hitta 

lugnet och de orkar koncentrera sig längre stunder än om de ska sitta och arbeta i 

matteboken. Lärare 3 såg också lärplattor som ett positivt hjälpmedel i 

matematikundervisningen för de elever som inte har börjat läsa än då de kan få texten 

uppläst för sig från lärplattan.  

Möjligheter /…/ är ju och fånga de som, speciellt de som inte har lärt sig 

att läsa att de kan få höra det istället och att de klarar sig mer själva då 

för om de skulle jobba i boken så måste det finnas någon där som läser för 

dem. För att de ska förstå vad det är som ska göras även om de kan själva 

matematiken så är det ju någon som måste läsa för dem. Med iPads så 

kan de trycka på en knapp så den läser för dem/…/ i hörlurarna och då 

/…/ de kan bli mer självständiga helt enkelt. (Lärare 3) 

Detta är något som även Lärare 5 poängterade. Hen ansåg att elever lär på olika sätt. 

Därför passar lärplattan bra som ett hjälpmedel för många då de både kan se och höra 

samtidigt som de praktiskt får genomföra uppgiften.  Lärare 7 berättade att hen låter 

eleverna ha valmöjligheter mellan arbetssätt utifrån deras olika behov, tillexempel kan 

eleverna arbeta med lärplattan, penna och papper, tärningar, kortlek eller sedlar.  
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4.3.3 Färdighetsträning 

Samtliga lärare var överens om att lärplattor används för att variera undervisningen 

och träna färdighetsträning på ett lustfyllt sätt. Lärare 1 betonade att genom att 

använda lärplattor var det möjligt att öva färdighetsträning och befästa kunskaper på 

ett roligt och lustfyllt sätt kontra att det kan bli långtråkigt att bara öva i matteboken. 

Att kunna träna på att befästa vissa saker kanske blir tradigt genom att 

göra i matteboken och bara skriva så kan de även vara mer uthålliga med 

iPaden genom att testa olika saker. (Lärare 1) 

Även Lärare 4 ansåg att lärplattor var ett bra sätt att öva färdighetsträning på för att 

nöta in saker som måste nötas in, exempelvis multiplikationstabellen. Detta nämnde 

även Lärare 2. Hen brukade skicka hem länkar i läxa till eleverna där de fick öva på 

olika spel baserat på områden som de arbetat med i skolan. Hen menade att det var ett 

sätt att variera undervisningen och ge eleverna möjlighet till att öva samma sak på olika 

sätt.  

 

4.3.4 Lugnare klassrum 

Ett fåtal av de tillfrågade lärarna lyfte även fram att lärplattan bidrog till ett lugn i 

klassrummet. Lärarna menade att det märktes att eleverna tyckte om arbetssättet att 

använda iPads och kunde då hitta ett lugn i sitt arbete i matematikundervisningen. 

Lärare 3 var en av de lärarna som såg att arbetet med lärplattan bidrog till ett lugnare 

klassrumsklimat. Hen menade att elever som vanligtvis hade svårt att koncentrera sig 

kunde stänga in sig som i en bubbla med sina hörlurar och kunde i och med det 

koncentrera sig längre stunder.  

De blir väldigt lugna av att få sitta med sin iPad och sina hörlurar och de 

är väldigt koncentrerade och tycker det är roligt. Så det har funkat jättebra 

och de har verkligen tagit till sig det och tycker att det är ett lustfyllt sätt 

att lära. (Lärare 3) 

Även Lärare 6 poängterade att lärplattan var ett hjälpmedel att ta till för de elever som 

lätt tappar fokus. Hen upplevde att dessa elever blev mer motiverade till att arbeta 

längre stunder när de fick göra det på lärplattan.  
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4.4 Hinder med lärplattor i matematikundervisningen   
Hinder som framkom vid intervjuerna handlade främst om att utrustningen på 

skolorna brister och den bristande tillgången till lärplattor. Lärarna lyfte även att lätt 

kan halka in på annat när de arbetar med lärplattan samt att vissa lärare känner sig 

osäkra på lärplattan och dess applikationer.  

4.4.1 När utrustningen brister 

Majoriteten av de intervjuade lärarna hade höga ambitioner att använda lärplattor mer 

än vad de gör i nuläget. Ett av de största hindren till varför de inte kunde använda 

lärplattorna på skolan är den sviktande internetuppkopplingen. Lärarna upplevde 

även problem med appar, inloggningar och lösenord. Lärare 1 nämner att de har haft 

problem med internetuppkopplingen med lärplattor på skolan under en längre tid. Nu 

under de sista månaderna har de fått igång det på skolan och möjligheterna är goda till 

att använda lärplattor. Det var väldigt tidskrävande att få hårdvaran att fungera. De 

har under ca ett års tid varit utan fungerade lärplattor på skolan vilket de anser är det 

absolut största hindret med lärplattor; att utrustningen inte fungerar som den ska. 

Även Lärare 2 har haft lärplattor som inte fungerar en längre tid och hen förklarar 

frustrationen med detta då hen beskriver det som ett negativt avbrott då eleverna 

tappat fokus; 

Ibland har det blivit mer som ett avbrott. Framförallt eftersom det inte 

fungerat så väl tilltalande. Jag tycker när man har tagit in dem nu sista 

veckorna så har det varit lite mer tur om man har hittat något som funkar. 

Så där kan man ju göra mycket mer nu när man väl har fungerande 

utrustning. (Lärare 2) 

Även Lärare 3 framför att de har haft problem på skolan med internetuppkoppling och 

lösenord som strular. Hen menar att det är tidskrävande att ta tag i sådana saker och 

då blir det lätt att välja andra undervisningsmetoder för att tiden inte finns till att lösa 

problemen. Detta är Lärare 5, Lärare 4 och Lärare 6 också eniga om. Lärare 7 berättar 

att de kan vara ett hinder med internetuppkoppling och de hade problem med det i 

början när de fick lärplattorna kom men att det nu fungerar väl. Slutligen menar Lärare 

8 att det enda hindret hen ser med lärplattor i matematikundervisningen är när 

nätverket inte fungerar.  
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4.4.2 Begränsad tillgång till lärplattor  

Övervägande del av de responderande lärarna ansåg att det skulle underlätta om de 

hade större utbud av lärplattor. Lärare 1 berättar att hen skulle lägga upp 

matematikundervisning på ett annat sätt om de hade bättre tillgång till lärplattor i 

klassrummet.  

Sen skulle man ju kunna göra helt annorlunda om man hade en till en iPads 

i klassrummet också. För då kan man ju nivåanpassa och sitta på ett helt 

annat sätt för nu ska det ju skapas inloggningar på tusen ställen och det 

blir mer råddigt att göra det smidigt än vad det skulle vara då. (Lärare 1) 

Lärare 2 nämner att hen har tillgång till två lärplattor i klassrummet varav en är 

kopplat till en elev och den andra används som dokumentkamera och vid 

genomgångar. Hens önskan är att få fler lärplattor till klassrummet för att kunna på så 

vis göra dem till en naturlig del av matematikundervisningen. Det finns däremot en 

möjlighet att boka och hämta en klassuppsättnings lärplattor men det blir mer 

omständligt och görs därför inte frekvent. Den möjligheten har inte funnits länge då 

de nyligen har fått nya lärplattor på skolan. Lärare 6 har också en önskan om att ha fler 

lärplattor i klassrummet. På så sätt skulle hen kunna använda dem dagligen och alla 

elever skulle kunna sitta och arbeta med det område inom matematiken som just dem 

behöver träna på.  

4.4.3 Eleverna halkar in på annat 

Något som övervägande del av de tillfrågade lärarna såg som ett hinder med att 

använda lärplattor i matematikundervisningen var risken att barnen kommer in på 

annat på lärplattorna som de inte ska göra, till exempel Youtube. Lärare 1 såg en 

möjlighet hur lärare kunde arbeta för att försöka få bort det.  

Det är lika viktigt att titta där, vad man är ute efter. Och så förklara det för 

barnen också. Och så att de inte halkar in på något annat bara för att det 

är roligare utan att man förklarar för barnen att vi lär på olika sätt och det 

här är ett sätt, matteboken ett sätt, spela spel ett sätt eller sjunga är ett, 

men det leder till samma mål. (Lärare 1) 

Lärare 7 var inne på samma spår hur hen som lärare kunde arbeta för att undvika detta; 

det gäller att ha tydliga mål om varför lärplattan används i just det momentet. Därmed 

menar hen att minskar risken att eleverna halkar in på annat.   
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Men det är ju att ha tydliga mål och vilka förväntningar jag har på ditt 

kunskapande och att de själva tar ansvar att man kan inte såsa bort 

tiden. (Lärare 7) 

4.4.4 När läraren inte är insatt i hjälpmedlet  

Tre av de tillfrågade lärarna menade att om läraren inte är insatt eller uppdaterad på 

lärplattan skapas ett hinder. Lärare 2 berättade att på grund av teknikstrul på skolan 

har hen hamnat efter i kunskapen om utbudet av program och pedagogiska appar som 

hen kan använda i matematikundervisningen. 

Sen känner jag faktiskt just nu att jag inte är särskilt insatt i 

mattetillgången eftersom jag inte haft det så mycket. Där känner jag att jag 

behöver sätta mig in i det mer, i aktuella matteappar för åttaåringar. 

(Lärare 2) 

Vidare berättade Lärare 2 att tiden inte finns till att sätta sig in i applikationerna utöver 

den dagliga undervisningen och alla andra måsten. I detta instämmer både Lärare 1 

och Lärare 7.  Lärare 1 har ambitionen att använda mer lärplattor än vad som görs idag 

men att tiden inte finns för att utforska de program och appar speciellt eftersom de 

ständigt utvecklas. Lärare 7 lyfter även sina egna rädslor i arbetet med lärplattor.  

Det handlar ju om att dels så måste man ju våga, man måste våga göra fel, 

man måste våga prova och någonstans se att /…/ jag är inte den som vet 

allt och bäst man måste släppa på prestigen det är en del i det hela. Sen 

krävs det väldigt mycket fortbildning att lärarna måste få greja och fixa 

och dona och pula. (Lärare 7) 

Lärare 7 berättar att när de fick lärplattor på skolan fick lärarna en var sin innan 

eleverna fick det. Dels fick lärarna ta hem sin lärplatta under sommarlovet för att 

kunna sätta sig in i verktyget och sedan efter sommaren arbetade de med kollegiala 

träffar på skolan för att utveckla kunskaperna. Detta i sin tur gjorde att lärarna på 

skolan kände sig bekvämare med lärplattan.  

Då under en ganska lång tid när vi precis hade /…/ lärarna hade fått iPads 

innan eleverna hade fått iPads så hade vi workshops regelbundet så att de 

fick lära. Sedan har det ju utvecklingen går ju så fort. (Lärare 7) 
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5 Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi först att föra en diskussion kring metoden som valdes för 

studien och därefter går vi in på resultatdiskussion där våra resultat kopplas till 

tidigare forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

Studien grundas på åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Efter avslutad studie 

anser vi att intervjuer var den metoden som gynnade oss mest. Vi hade under 

intervjuerna chans att ställa följdfrågor vilket var något som vi inte ansåg att 

observationer kunde ge oss. Vi ser fortfarande utifrån den gjorda testintervjun och de 

genomförda intervjuerna att observationer inte hade gett tillräckligt mycket stoff i 

förhållande till våra forskningsfrågor. Att intervjua fler lärare hade bidragit till ännu 

mer information och tillförlitlighet. Tidsbegränsningen under studien påverkade 

antalet medverkande och av den orsaken fanns inte möjlighet att genomföra fler 

intervjuer. Däremot ser vi i efterhand att enkäter hade varit en möjlig 

informationskälla för att få svar från fler respondenter och därmed få en bredare bild. 

Enkäterna skulle dock inte kunna innehålla följdfrågor, vilket är en fördel med 

intervjuerna som vi anser har gynnat vår studie. Även om enkäter hade erbjudit en 

bredare bild är vi tveksamma om det hade bidragit till fördjupad information.   

Valet att spela in intervjuerna var självklart då vi inte hade haft möjlighet att genomfört 

våra transkriberingar utan inspelningar. Bryman (2008) menar att inspelningar 

underlättar genomförandet av en intervju. Som intervjuare kan fokus läggas på vad 

respondenten har att berätta och vara delaktig istället för att lägga huvudfokus på 

själva antecknandet. Vi samstämmer med Bryman och anser att vi kunde slappna av 

mer under intervjuerna och ställa relevanta följdfrågor och slapp tänka på att hinna 

skriva ner varenda viktig detalj som lärarna sa. Bryman (2008) nämner att vissa 

respondenter inte vill bli inspelade men det var inte något hinder för oss då alla 

respondenter godkände att vi spelade in vårt samtal.  

Vad gäller studiens tillförlitlighet anser vi att vår studie upprätthåller en god sådan. 

Tack vare våra respondenters variation i ålder och erfarenhet får studien en större vidd 

och tillförlitlighet. Vi har under studiens gång reflekterat över tillförlitligheten och 

därmed minskat riskerna att tillföra egna åsikter eller värderingar vilket också bidrar 
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till en större tillförlitlighet. Sammanfattningsvis är vår upplevelse att intervjuerna gav 

oss tillräckligt med material för att besvara våra forskningsfrågor. Respondenterna 

hade olika tankar, erfarenheter och arbetssätt där vi kunnat urskilja både likheter och 

skillnader vilka enligt oss bidragit till en intressant studie.  Vi vill även tydliggöra att vi 

haft generaliserbarheten i åtanke under denna studie. Generaliseringen kan bli ett 

problem i en kvalitativ studie menar Bryman (2008) om författarna inte är tydliga med 

att studiens resultat endast gället ett fåtal utvalda lärare. Vi har, som tidigare 

beskrivits, gjort ett urval på ett antal lärare. Detta innebär inte att vårt resultat gäller 

för alla skolor i Sverige, utan hur och varför endast ett fåtal lärare arbetar med 

lärplattor i sin matematikundervisning. Vårt syfte med studien var att gå in djupare på 

en bestämd grupp lärare och hur just de arbetar med lärplattor.    

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet från intervjuerna visar att de tillfrågade lärarna ser både möjligheter och 

hinder med att använda lärplattor i sin matematikundervisning. Vi ser att samtliga åtta 

tillfrågade lärare är positiva till att använda lärplattor som ett komplement i den 

vardagliga undervisningen. Hur lärarna väljer att arbeta med lärplattor skiljer sig. 

Övervägande del av lärarna har en ambition att använda lärplattor mer i sin 

matematikundervisning än vad de gör i dagsläget. Det finns avgörande faktorer som 

påverkar hur mycket lärplattor används i undervisningen. En faktor är att lärarna inte 

känner sig tillräckligt insatta i hjälpmedlet. En annan faktor är när 

internetuppkopplingen brister. Slutligen är den begränsade tillgången till lärplattor 

ännu en faktor. Bortsett från dessa yttre faktorer är det enda hindret som lärarna ser 

med att använda lärplattor att eleverna kan halka in på annat än vad det är tänkt att 

det ska arbeta med. Detta hade två av lärarna förslag på hur lärare kan arbeta för att 

motverka det, vilket framgick i vårt resultat.   

5.2.1 Hur och varför 

Att införa lärplattor vid genomgångar var det flera lärare i Vanhanen och Johanssons 

(2016) studie som gjorde. Respondenterna i deras studie menade att det var ett bra sätt 

att både spara tid och vara mer delaktig i själva lektionen istället för att stå och skriva 

på tavlan (Vanhanen & Johansson, 2016). Detta samstämmer med övervägande del av 

lärarna i vår genomförda studie som berättade hur de använder lärplattor vid 

genomgångar och att lärarna anser att det är ett bra arbetssätt.  Två av lärarna i vår 
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studie menade att det blir ytterligare ett sätt att skapa en interaktion med eleverna med 

hjälp av lärplattan vid genomgången. Vi kopplar det samman med det sociokulturella 

perspektivet då en nyckel till lärande är genom samspel med andra individer och 

därmed ses lärplattan som en artefakt i denna interaktion (Jönsson m.fl.2000).  

Kaur m.fl. (2017) skriver att genom användandet av lärplattor vid exempelvis 

genomgångar blir det ett positivt stöd och hjälpmedel för de elever som har språkliga 

svårigheter och som lär sig bäst genom att både se och höra samtidigt.  

De medverkande lärarna i vår studie menar att variation är en stor fördel med 

användningen av lärplattor i matematikundervisningen. Det ger lärarna fler 

möjligheter att ta till nya och annorlunda arbetssätt i den ordinarie undervisningen. 

Spahic och Cicek (2014) framför ett liknande resultat i deras studie där de 

responderande lärarna framför att lärplattan ger lärarna chans att presentera ett mer 

varierat arbetssätt i matematikundervisningen för eleverna.   

När det kom till hur eleverna fick arbeta med lärplattan varierade det hos de 

responderade lärarna i vår studie. Majoriteten av lärarna lät eleverna arbeta enskilt 

med lärplattan och ett fåtal använde lärplattan både till enskilt och pararbete, det 

berodde på vilket syfte lärarna hade med just den aktiviteten. Exempelvis när det kom 

till färdighetsträning var samtliga lärare överens om att eleverna oftast övade enskilt 

på lärplattan eftersom eleverna då kunde öva på sin individuella nivå. Endast ett fåtal 

lärare nämnde pararbete som ett arbetssätt med lärplattor. Bland annat Lärare 5, lät 

eleverna arbeta i par när de arbetade med lärplattor i matematiken. Hen menade att 

de då får öva matematiska förmågor, till exempel resonemangsförmågan, när de 

tillsammans sitter och diskuterar under arbetets gång. Pararbetet kan kopplas till 

Olsson (2013) som menar att lärplattan kan ses som ett socialt verktyg då eleverna 

tillsammans utvecklar matematiska förmågor och samarbetsförmågan när de får sitta 

och arbeta tillsammans med lärplattan. En koppling kring detta kan även dras till det 

sociokulturella perspektivet; att elever lär genom sociala samspel (Fisher m.fl., 2013). 

Samma studie visade att en fördel med att använda lärplattor i undervisningen var att 

iPaden med sin stora skärm bjöd in till att flera elever kunde sitta och arbeta 

tillsammans med uppgifterna. Detta såg Lärare 5 som en möjlighet då eleverna övade 

förmågor att samarbeta, diskutera och resonera.   

I Sverige var Falkenberg en av de första kommunerna att införa en dator till varje elev. 

Lärarna var positiva till att ha den förmånen då de såg att det var motivationshöjande 



 

 30 

och lustfyllt för eleverna. Lärarna ansåg även att det var bra att kunna söka information 

och få svar på funderingar på en gång vid användandet av det digitala hjälpmedlet 

(Diaz, 2012). I föreliggande studie var det två av lärarna som hade tillgång till en 

lärplatta per elev. Precis som i Diaz (2012) studie ansåg Lärare 7 att det var positivt att 

kunna få snabba svar och resultat via lärplattan. Exempelvis använde hen lärplattan 

vid formativ bedömning där hen fick in elevernas svar direkt i en sammanställning 

vilket var ett effektivt sätt. I studien av Diaz (2012) framförde lärarna att de ansåg att 

arbetandet med digitala verktyg bidrog till ett lugnare klassrumsklimat. Detta var 

något som Lärare 3 lyfte i vår studie. Hen menade att eleverna kunde koncentrera sig 

mycket bättre med lärplattan och hörlurar till vilket gjorde att klassrumsklimatet blev 

mycket lugnare.  

Samtliga lärare i vår studie nämnde vid flera olika tillfällen att det lustfyllda lärandet 

låg i fokus när de använder lärplattor. Lärarna såg det lustfyllda lärandet som en 

anledning till varför de använder lärplattor samt som en möjlighet. Vanhanen och 

Johansson (2016) genomförde en fokusgruppintervju med barn där resultatet visar att 

eleverna anser att lärplattor bidrar till ett roligare lärande. Även lärarna i studien 

menar att lärplattor bidrar till en större motivation och glädje hos eleverna i 

matematikundervisningen (Vanhanen & Johansson, 2016). Detta kan kopplas till 

samtliga respondenter i vår studie som menar att lärplattan är ett lustfyllt komplement 

i undervisningen.    

King of Math var en populär applikation hos majoriteten av respondenterna i 

föreliggande studie för att öva färdighetsträning. Resultatet stämmer överens med 

Spahic och Cicek (2014) studie där de berättar att många lärare anger att King of Math 

är en bra applikation som är relevant att använda i klassrummet för att utveckla 

elevernas färdighetsträning. Även Vanhanen och Johansson (2016) presenterar ett 

resultat där lärarna är positiva angående användandet av applikation King of Math.  

5.2.2 Möjligheter 

Samtliga åtta tillfrågade lärare nämnde att den främsta anledningen till att de använde 

lärplattor i sin matematikundervisning var för att det är ett lustfyllt hjälpmedel. Detta 

framgick även i studien från Kaur m.fl. (2017) då det visade sig att arbete med 

lärplattor var ett gynnsamt komplement till det traditionella arbetssättet med penna 

och papper. Övervägande av de tillfrågade lärarna i vår studie sa att det var just den 

roll de ansåg att lärplattan hade i matematikundervisningen: som ett komplement till 
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matteboken och stenciler. Diaz (2012) skriver om att eleverna blir mer motiverade och 

upplevde att lektionerna blev med lustfyllda och hade en större variation när digitala 

hjälpmedel var en del av undervisningen. Samtliga respondenter i föreliggande studie 

menar att lärplattan var ett lustfyllt hjälpmedel som gjorde eleverna mer motiverade 

och koncentrerade på uppgiften. Lärare 2 nämnde att eleverna inte är medvetna om 

att de övar matematik när de arbetar med pedagogiska matematiska spel och 

applikationer. Hen har tidigare upplevt att många elever haft en negativ attityd till 

matematik som nu har förändrats till något positivt.  

Wook Ok och Kim (2017) skriver om hur lärplattor kan användas som stöd och 

hjälpmedel för de elever som är i behov av särskilt stöd. Författarna skriver att lärarna 

kan individanpassa arbetet med lärplattor då eleverna kan arbeta med olika appar som 

ligger på deras egen nivå. Resultatet i vår studie påvisar detta då majoriteten av lärarna 

poängterade möjligheten att individanpassa arbetat med lärplattor som positivt. Till 

exempel kan elever som behöver få matematikuppgifter upplästa. Kaur m.fl. (2017) 

skriver att elever som behöver auditivt stöd kan få det via lärplattan genom att 

exempelvis få en matematikuppgift uppläst för sig. Detta såg Lärare 7 som en möjlighet 

vilket användes i klassen med elever i svårigheter. Lärare 7 poängterade även att hen 

alltid gav eleverna valmöjligheter på olika arbetssätt. De kunde välja olika appar, 

använda konkret material eller skriva på papper. På så sätt kunde samtliga elever själva 

välja det sätt som passade dem bäst, även de eleverna i särskilda behov, utan att känna 

sig utpekade. Fisher m.fl. (2013) beskriver lärplattan som ett positivt hjälpmedel för 

de elever som behöver auditivt stöd. Möjligheten att få matematikuppgifter upplästa 

via lärplattan för elever som har svårigheter med språket såg Lärare 3 som positivt 

vilket överensstämmer med Fishers m.fl. (2013) resonemang. I det sociokulturella 

perspektivet menar man att eleverna har möjlighet att nå sin proximala utvecklingszon 

då de ges rätt hjälp(Säljö, 2000). Vi kopplar således ihop det med vår studie då lärarna 

hade möjlighet att hjälpa alla elever att nå lite bättre resultat tack vare användandet av 

lärplattan som gjorde det enklare att individanpassa i en stor grupp.  

En möjlighet som alla de medverkande lärare i studien påpekade var att lärplattorna 

användes till färdighetsträning. Respondenterna nämnde att det nu hade chansen att 

göra färdighetsträningen mer lustfylld då eleverna slipper traggla exempelvis 

multiplikationstabellen med penna och papper. Kaur m.fl. (2017) menar att dagens 
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teknologi ger matematikundervisningen en ny dimension då framförallt lärplattan kan 

ersätta tidigare arbetsformer vid exempelvis färdighetsträning.  

Diaz (2012) beskriver i sin studie hur datoranvändningen leder till ett lugnare klassrum 

vilket kan kopplas till resultatet i vår studie. Lärare 3 beskrev hur eleverna i klassen 

blev lugnare när de fick arbeta med lärplattor. Hen beskrev det som att de kunde gå in 

i sin egen värld och koppla bort saker runtomkring då de använde exempelvis hörlurar. 

Hen framförde även att det gynnade de elever som hade koncentrationssvårigheter då 

de lättare genom arbetet med lärplattor kunde koncentrera sig en längre stund och 

hitta ett lugn.  

5.2.3 Hinder 

Två av de hinder som majoriteten av de responderande lärarna i vår studie tog upp var 

tillgången till lärplattor och problem med hårdvaran och internetuppkopplingen. Detta 

menar Hylén (2011) är ett problem som Skolverket har tagit vidare till regeringen. I 

och med bristfällig tillgång till digitala hjälpmedel bidrar det till en mer negativ attityd 

till IKT av lärare. Dålig uppkoppling skapar en onödig begränsning för lärarna som 

bidrar till negativ attityd då det tekniska stödet på skolan anses vara för dåligt (Hylèn, 

2011). Två av lärarna, Lärare 1 och 2, nämnde att de nyligen har fått tillgång till fler 

lärplattor på sin skola vilket de var väldigt positiva till. De anser att tillgängligheten 

blir större att använda dem i sin undervisning när utbudet är större. Innan har det 

skapat en hel del frustration då planeringen gick i stöpet om det inte fanns tillräckligt 

med lediga lärplattor att boka eller när internetuppkopplingen inte fungerade.  

Ett tredje hinder som respondenterna i studien lyfte var att det var vanligt att eleverna 

kom in på annat än det de skulle när de använde lärplattor i matematikundervisningen. 

Spahic och Cicek (2014) poängterar hur viktigt det är för lärare att ha tydliga mål och 

syften för eleverna med hur och varför lärplattor används. Även Henderson-Rosser och 

Sauers (2017) framför att det är lärarens ansvar att vara tydlig med sitt syfte och mål 

med användandet av lärplattor för att få ett gynnsamt resultat för eleverna. Detta ansåg 

även majoriteten av de tillfrågade lärarna i vår studie kunde vara ett hinder i 

användandet av lärplattor. Två av lärarna poängterade att det är av yttersta vikt att ha 

tydliga mål med aktiviteterna på lärplattan och tydliggöra dem för eleverna.  

Det fjärde hindret som lyftes av studiens respondenter var att det var svårt att hänga 

med i utvecklingen kring lärplattor och applikationer. Majoriteten av lärarna i 

föreliggande studie ansåg att de inte hade tillräcklig med tid för att hålla sig 
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uppdaterade kring hjälpmedlet och applikationer som ständigt utvecklas. De menar att 

det finns många andra måsten som går före. Ett hinder med applikationer som 

framkom i vår studie var att majoriteten av de tillfrågade lärarna inte ansåg att de var 

tillräckligt insatta i vilka matematiska appar som finns tillgängliga idag. I en studie 

genomförd av Bebell och Pedulla (2015) framgick det att applikationerna kunde vara 

ett hinder då de ofta inte är vetenskapligt testade vilket gör det problematiskt att ha 

kunskap kring vilka appar som bidrar till ett gynnsamt lärande. En annan sak som 

försvårar arbetet med teknologi är att utvecklingen kring lärplattor och appar går för 

fort fram för att lärare ska hinna med att hålla dig uppdaterade (Jönsson m.fl., 2010). 

Denna ständiga utveckling kring lärplattan kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivet då teorin menar att redskapen och artefakterna hela tiden utvecklas och 

vi människor, i detta fall lärare, har förmågan att utvecklas i takt med dessa (Säljö, 

2000).   

5.3 Slutsats och vidare forskning 

5.3.1 Slutsats 

Vår slutsats utifrån resultatet på studien är att lärare är positivt inställda till att 

använda lärplattor som ett komplement i den dagliga matematikundervisningen. 

Samtliga respondenter ser lärplattorna som ett lustfyllt komplement och de ser fler 

möjligheter än hinder med att använda verktyget i matematikundervisningen. Det 

finns yttre påverkansfaktorer så som icke fungerande internetuppkoppling och för få 

lärplattor vilket begränsar lärarnas användning av lärplattor.  

5.3.2 Vidare forskning 

Under studiens gång har intresset väckts hos oss att lära oss mer kring lärplattornas 

roll i skolans värld. Det finns många områden som vore intressant att forska kring. Ett 

förslag på vidare forskning kan vara att undersöka vad som faktiskt görs för att 

motverka yttre faktorer som finns i arbetet med lärplattor. Vi upplever att flera av 

hindren är yttre faktorer som lärare inte kan påverka utan det måste lösas från annat 

håll. Exempelvis tillgången på lärplattor som ser väldigt olika ut på skolorna. Är det 

kommunen som styr det? Hur beslutas det vilka skolor som ska få vilket antal 

lärplattor? Ett annat hinder är internetuppkopplingen. Hur satsar kommunen på att 

lösa det? Ett till hinder är att tekniken utvecklas för snabbt för att lärare ska hinna med 
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att sätta sig in i den. Hur kan detta lösas? Finns det fortutbildningar som lärarna kan 

gå kring detta? Hur löses i så fall det för att lärarna ska få tid till att fortutbilda sig?   
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Bilaga 1 - Missivbrev 
Information om intervjudeltagande  
Hej!  

Vi heter Jessica Wallin och Frida Haraldsson och studerar till grundlärare med 
inriktning mot F-3 på Mälardalens Högskola i Västerås. Vi är nu inne på sista terminen 
och skriver vårt avslutande självständiga arbete.  

Undersökningen handlar om användandet av iPads i matematikundervisningen. Vi 
tänker intervjua åtta lärare till studien i årskurserna 1- 3. Syftet med studien är att få 
en fördjupad kunskap kring hur iPads kan användas för att berika 
matematikundervisningen för att utveckla elevers lärande.  

 

Du tillfrågas härmed att delta i undersökningen.  

 

Om du väljer att delta kontaktar vi dig vidare för att hitta en tid som passar för en 
intervju. Beräknad åtgång för intervjun är ett tillfälle på ca 45 minuter. Intervjun 
kommer då spelas in med ljud samt att vi för anteckningar under intervjuns gång. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka ditt deltagande utan 
någon som helst motivering. Resultatet av undersökningen kommer endast användas 
i vår studie som kort beskrivits ovan. Du och de andra deltagarna kommer vara helt 
anonyma och inte nämnas vid namn och skolan du arbetar på kommer ej heller 
nämnas. Det inspelade materialet, anteckningarna och sammanställningen av 
materialet kommer raderas efter slutförd studie. Den slutgiltiga studien kommer sedan 
publiceras i databasen DiVA. 

 

Vi hoppas ni vill delta i vår studie. Er medverkan är mycket värdefull för oss. 

 

Vid övriga frågor, vänligen kontakta någon av oss enligt nedanstående 
kontaktinformation. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor  
 

Inledande frågor   
Hur länge har du arbetat som lärare?  

Hur många iPads har ni tillgång till i klassen? 

Hur länge har ni haft tillgång till dessa?  

 

Hur och varför?  
Varför tycker du att det är viktigt att eleverna lär sig matematik? 

Vilket sätt är det bästa sättet att lära sig matematik på tycker du? 

Vilka är utmaningarna i matematikundervisningen tycker du? 

Hur kommer det sig att du undervisar som du gör? 

Vilka faktorer påverkar hur du faktiskt undervisar i matematik? 

Vad anser du gör en lärare till en bra lärare i matematik? 

Kan du beskriva hur du använder iPads i din matematikundervisning? 
• Vilka applikationer används och varför används just dessa?    

• Hur arbetar eleverna med digitala verktyg? Enskilt? I par?  

Kan du beskriva syftet med användandet av iPads i din matematikundervisning?  

Vilka möjligheter ser du med det digitala användandet i matematikundervisningen?  

Vilka hinder ser du med det digitala användandet i matematikundervisningen?  

Vilken roll anser du att iPads har i elevers matematikutveckling? 
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