
 

 

 

En förstaårsklass perspektiv på  

mobilt lärande i 

matematikundervisning 

 

 

 

 

 

 

Hjalmar Eriksson 

Kandidatuppsats, 18hp. 

Vårterminen 2013  

Linköpings universitet 

ISRN: LIU-IDA/KOGVET-G--13/006--SE 



Linköping University Electronic Press  

Upphovsrätt 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –från publiceringsdatum 

under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för 

enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke-kommersiell forskning och för undervisning. 

Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan 

användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god 

sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet 

ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för 

upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 

http://www.ep.liu.se/ 

Copyright 

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement –from the 

date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to 

download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-

commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this 

permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the copyright owner. 

The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and 

accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is 

accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for 

publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home page: 

http://www.ep.liu.se/. 

© Hjalmar Eriksson

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/


 

  



 

Sammanfattning 

Surfplattan som undervisningsverktyg i Svenska skolor blir allt vanligare. Den ökade spridningen 

medför ett behov av digitalt undervisningsmaterial, inte bara anpassat till surfplattan utan även till dess 

kontext. För att genomföra denna anpassning finns ett behov av fördjupad kunskap om bilden av 

eleven som användare. Genom att fördjupa kunskapen och elevers attityder till och agerande i det 

digitaliserade klassrummet kan designprocessen bakom teknik utvecklat för lärande berikas. 

Syftet med denna studie är att skapa en fördjupad förståelse för hur elever upplever användningen av 

programvara anpassad för inlärning. Med ett kvalitativt angreppssätt genomfördes observationer av 

förstaklasselever i klassrumsmiljö under fem lektioner under det att eleverna arbetade med ett 

kommersiellt utvecklat digitalt läromedel i matematik som de använt aktivt sedan de började skolan. I 

samband med studien introducerades även en gratisapplikation för matematikinlärning. De båda 

mjukvarorna användes med iPad som plattform. Observationerna följdes upp av intervjuer med 

eleverna. Fokus under intervjuerna låg på att undersöka attityder och upplevelser kopplat till 

läromedlet, gratisapplikationen och surfplattan. 

Data från intervju och observation analyserades med hjälp utav en empatikarta. Baserat på uttalanden 

och händelser som ägt rum under studiens gång härleddes en bild av elevernas tankar, känslor och 

behov. Resultatet bestod bland annat av insikten att eleverna både tycker om att få nya uppgifter och 

kunna se att de tagit sig framåt. Ytterligare viktiga insikter var vikten av att problem med tekniken inte 

uppstod och att elevernas arbete påverkades av uppgiftsadministration. Studiens primära 

kunskapsbidrag var att det finns ett behov av balans i den återkoppling som ges till eleverna och att 

hänsyn behöver tas till elevernas behov av trygghet, bekräftelse och arbetsro även i undervisning med 

datorstöd. 

  



 

Förord 

Ett tack riktas till Natur & Kultur. Denna studie hade varit omöjlig att genomföra utan er hjälp med att 

etablera kontakt med skolan den genomfördes på. 

Ett tack riktas även till handledare Anna Ekström och examinator Mattias Arvola. Ni hjälpte mig att 

hitta lösningar på problem som verkat omöjliga, även när jag varit ute i sista minuten. 

Slutligen riktas ett tack till min älskade sambo som stöttat mig genom projektet. 
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1 Inledning 

Användningen av datorer i Svenska skolor har fortsatt att öka succesivt. Skolverket gav i april (2013) 

ut en rapport om användning och kompetens gällande IT i skolan som visar på att antalet datorer per 

elev i förskola och grundskola har fördubblats på fem år. Det blir allt vanligare att elevdatorer i större 

utsträckning än tidigare utgörs av surfplattor och bärbara datorer. Initiativet som innebär att varje elev 

ska utrustas med en personlig trådlös dator för användning i undervisningen kallas 1 till 1. En av 

slutsatserna som Valiente (2010) drar i en översiktsrapport som behandlar ovanstående initiativ var att 

det fanns ett tydligt behov av att utvärdera 1 till 1-verksamheten. Dunleavy et al (2007) diskuterar vad 

1 till 1-verksamheten kan bidra till i undervisning och betonar betydelsen av att undersöka 

användandet av teknisk utrustning i sin sociala kontext. Det finns ett behov av design utifrån den som 

ska lära sig, inte minst när det sker med datorstöd (Norman & Spohrer, 1996). I en diskussionsartikel 

(Read & Markopoulos, 2013) om ämnesområdet barn-datorinteraktion framgår att råder en brist på 

relevant empirisk forskning inom området. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa en bild av förstaklasselevers användarupplevelser av ett digitalt 

läromedel och ett lärspel i ett svenskt klassrum där mobil teknologi utgör ett stöd i undervisningen. 

Studiens mål är att med ett elevperspektiv bidra till vidare användarcentrerad utveckling av digitala 

läromedel och lärandeteknologi riktad till barn och till en djupare förståelse för hur lärandet i 1 till 1-

verksamheten fungerar och problem som kan uppstå i klassrumsmiljön.  

Fråga 1: Vilken aktivitet finns i klassrummet när ett digitalt läromedel och ett digitalt lärspel används? 

Fråga 2: Hur resonerar eleverna i frågor om användningen av ett digitalt läromedel och ett digitalt 

lärspel? 

1.2 Avgränsningar 

Den avgränsning som gjordes var att inte inkludera läraren eller de lärarassistenter som rörde sig i 

klassrummet i analysarbetet. Detta för att syftet med studien var att skapa en bild av eleverna ur deras 

egna perspektiv. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel introduceras först bakgrunden till barn som kompetenta aktörer i den digitala världen 

och en diskussion förs om det behov som finns av användarcentrering som gäller även när teknik 

utvecklas för barn. Ett behov av empiriska studier inom barncentrerad teknik. identifieras och exempel 

ges på roller barn kan ha i forskning inom barn-datorinteraktion behandlas. Diskussionen leder till 

mobilt lärande och vilken påverkan trådlös teknik kan ha på lärsituationen hos barn. Avslutningsvis tas 

ett antal teorier för att analysera och resonera kring användarupplevelser upp. 

2.1 Barns roll i utformning av IT 

I en enkätstudie av Samuelsson (2010) undersöktes mönster i IT-användningen hos sjundeklassare på 

en svensk högstadieskola. Hon fann att samtliga av dessa barn hade tillgång till dator, majoriteten med 

internetuppkoppling och var positivt inställda till IT. Nästan alla uppgav att de regelbundet använder 

datorer och mobiltelefoner i vardagen. Begreppet digital natives som myntades av Prensky (2001) 

syftade till att beskriva den generation som fötts in i och växt upp i det datoriserade samhället. I hans 

resonemang beskrivs en klyfta mellan dessa infödda och den resterande befolkningen i IT-samhället 

som utgörs av skilda attityder och erfarenheter kring datoranvändande. De största riskerna med detta 

anser Prensky finnas inom utbildningssektorn och han föreslog datorspel utvecklade för lärande som 

ett medel för att överbrygga klyftan av teknikvana. 

Barn-datorinteraktion är ett relativt nytt område som har vuxit fram ur ett annat fält, människa-

datorinteraktion. Read och Bekker’s definition av barn-datorinteraktion fastställer områdets fokus till 

design, utvärdering och implementering av datorsystem riktat till barn (2011). En av utmaningarna för 

interaktionen mellan barn och datorer, som pekas ut i en artikel som överblickar ämnesområdet barn-

datorinteraktion, är att barnens roll som sociala aktörer och användare inte är tillräckligt utforskad. Det 

finns en brist på relevant empirisk forskning inom detta område (Read & Markopoulos, 2013). Då det 

finns ett behov att närmare undersöka det breda ämnesområdet barn i teknikinteraktion finns ett behov 

av att skapa en förståelse för användaren och dess roll i anpassningen av tekniken.  

Druin (2002) ger en beskrivning av vilka olika roller barn kan erhålla i utformandet av lärandeteknik. 

Beskrivningen baseras på forskningserfarenhet av barn och tidigare forskning inom att utforma 

teknologi till dem. Rollerna definieras utifrån vuxnas förhållningssätt till barn och forskarens syfte 

med att inkludera dem i sin studie. De roller som beskrivs är användar-, testar-, informant- och 

designrollern och syftet med att undersöka barn utifrån olika roller är att få ledtrådar för vidare 

utveckling av teknologi. I användarrollen kan barn under användning av befintlig teknologi observeras 

eller testas på olika sätt. I testarrollen testar barn ännu icke utgiven teknologi och kan få frågor om sina 

upplevelser av forskaren för att påverka utformning. 
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 I informantrollen är barnet del av designprocessen i flera olika utvecklingsstadier och har en mer aktiv 

del i utvecklingen. Slutligen betraktas barn i rollen som designpartner som mycket inflytelserika och 

utvecklar tillsammans med designern genom hela processen att anpassa teknologi. Elever kan ha olika 

roller i forskningen om lärande med datorstöd, men vad är datorernas roll i lärandet? 

2.2 Individualiserat lärande med datorstöd 

Individanpassad undervisning med datorstöd är ett kraftfullt verktyg för lärande. Schoppek och Tulis 

(2010) visade att tredjeklassare som fick individanpassad undervisning i en datorsal gjorde stora 

framsteg i sina matematikkunskaper. Enligt författarna berodde detta på att eleverna fick arbeta med 

övningar som matchade deras kunskapsnivå och att den automatiserade instruktionen skapade ett flyt i 

arbetet. 

Mobilt lärande är ett tvärvetenskapligt område som bygger på ett flertal teorier som kognitivism, 

konstruktivism och kollaborativt lärande. Mångfalden gör att definitionen av mobilt lärande varierar 

från person till person (Keskin & Metcalf, 2011). Crescente och Lee (2011) jämför mobilt lärande med 

e-lärande. Båda begreppen beskrivs som inlärning med hjälp av datorstöd där mobilt lärande urskiljer 

sig genom kravet på att den fysiska plattformen för lärande ska vara bärbar. Ozuorcun och Tabak 

(2012) menar att kopplingen till en enskild individ och användavänlighet är centralt för utveckling av 

verktyg för lärande till mobila plattformar.  

2.3 Prestation och mobilt lärande 

Forskningen på vilken effekt på prestation lärspel och läromedel på mobila plattformar i klassrum har 

inte nått entydiga resultat. I en studie som genomfördes i ett amerikanskt skoldistrikt jämfördes 

prestationen mellan två tredjeårsklasser där mobil teknologi i form utav matematikapplikationer på 

iPod började användas i den ena klassen. Under nio veckor arbetade den ena klassen med traditionella 

inlärningsmetoder medan den andra baserade sin undervisning på mobilt lärande. Studien visade att 

den klass som använt iPods presterade bättre på ett matematiskt test än den traditionella klassen. 

(Kiger, Herro, & Prunty, 2012). I en liknande amerikansk studie fick elever använda iPads i 

matematikundervisningen under nio veckor för att sedan jämföras prestationsmässigt med elever som 

inte arbetade med hjälp av mobilt lärande. Denna studie visade inte på någon signifikant skillnad 

mellan grupperna (Corr, 2012). I en undersökning genomförd med skolbarn i åldrarna tio till elva fick 

elever använda ett lärspel på en spelkonsol 20 minuter varje dag. De som använt lärspelet uppvisade 

efter en nio veckor lång period större utveckling i beräkningshastighet och korrekhet vid lösning av 

matematiska uppgifter än kontrollgruppen (Miller & Robertson, 2011). 
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2.4 Tävling med lärandeteknik 

Flertalet studier visar vilken inverkan tävlingsmoment i datorbaserad undervisning har på lärande och 

forskning. Denna inverkan pekar på att barn förhåller sig olika till att tävla mot varandra med datorer 

beroende på kön, ålder och prestationsförmåga. Ett exempel är en studie (Flora & Hendrix, 2009) där 

förskolebarn i olika åldersgrupper fick använda matematikspel med och utan tävlingsmoment. 

Skillnaderna mellan könen bland barnen som var mellan sex och sju år gamla var att när de fick 

berätta om sina upplevelser med det tävlingsinriktade spelet fokuserade pojkarna på tävlingsmomentet 

mer än matematiken. När de sedan beskrev spelandet utan tävlingsmoment handlade resonemanget 

istället om spelet och de matematiska problemen. Denna skillnad fanns inte hos flickorna. Detta tyder 

på att pojkar distraheras av tävlingsmoment i större utsträckning än flickor. Ytterligare (Chang, 

Chuang, & Ho, 2013) med delsyftet att undersöka sjundeklassares inställning till en pedagogisk 

mjukvara med tävlingsmoment. I ett spelläge tävlade eleverna mot varandra genom att lösa problem på 

en gemensam skärm där navigation skedde med varsin mus. Det framkom att preferenserna gentemot 

tävlandet skiljde sig åt mellan hög- och lågpresterande elever. Den lågpresterande gruppen föredrog att 

spela i ett läge med hög grad av tävlingsmoment medan den högpresterande gruppen hellre spelade det 

läge som innebar en lägre grad av tävlingsmoment mellan eleverna. 

2.5 Att analysera användarupplevelser 

Det finns ett flertal angreppssätt för att erhålla och bearbeta empiri från användare där syftet är att 

analysera deras upplevelse. En utgångspunkt för resonemanget kring barns tankar och erfarenheter är 

förståelsen av deras mentala representationer. En mental representation kan beskrivas som en 

uppfattning eller erfarenhet av omvärlden hos en individ som påverkar dennes beteende (Rook, 2013). 

Att designa barnvänliga digitala verktyg är utmanande eftersom det innebär att försöka förstå barnens 

mentala modeller. Uppfattningarna av omvärlden hos barn kan vara svårfångade eftersom de inte alltid 

är tillräckligt självmedvetna eller kan uttrycka sina tankar (Uden & Dix, 2000). Genom att designers 

får en bättre förståelse för sin målgrupps mentala representationer underlättas anpassningen av den 

teknik som utvecklas till användaren (Marhan, Micle, Popa, & Preda, 2012). Antle (2008) skapade det 

metodologiska ramverket barnpersonas vars funktion var att vägleda designers vid barncentrering av 

teknik. Genom att kombinera teorier om barns utveckling, behov och deras upplevelser av en produkt 

kan en sammanfattande berättelse om barnen skapas. Personorna grundas i empiri som intervjuer med 

barnen och observationer av den kontext en produkt används i. Med stöd av tematisering av data växer 

personaberättelserna fram. 
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3 Metod 

Metodkapitlet behandlar inledningsvis valet av kvalitativ metod för att undersöka studiens 

forskningsfråga och metodvalet tar formen av en fallstudie. Fallet beskrivs och en de olika 

delmetoderna för datainsamling och analys redogörs för. Slutligen behandlas forskningsetiska 

aspekter. 

Kvalitativ forskning tolkar den mening som förmedlas av individer eller grupper vid 

människocentrerade problemställningar. Meningstolkandet görs i människornas naturliga sammanhang 

och resultatet innefattar deltagarnas utsagor samt forskarens egna reflexioner (Creswell, 2013). 

Beskrivningen stämmer överrens med förutsättningarna för denna studie eftersom den genomfördes i 

det klassrum eleverna vanligtvis vistas i. Studiens syfte innefattar att utifrån forskarens reflektioner 

skapa en bild av elevernas upplevelse vilket gör det svårt att basera studien på kvantitativ data. I en 

fallstudie studeras ett slutet system i en samtida kontext. Flera källor till information används som i 

detta fall, observation och intervju. Ett enstaka fall kan undersökas eller flera jämföras. Målet är att 

skapa en fördjupad förståelse för fallet (Creswell, 2013). Ett fall i en fallstudie går ofta att koppla till 

en specifik plats och fokus hamnar vanligen på att ingående studera den miljö eller situation som 

kopplas till platsen (Bryman, 2002). Valet av fallstudie motiveras med att eftersom forskningsfrågan 

kan undersökas både genom observation och genom intervju samt att en bild av en samtida situation är 

av intresse. 

3.1 Fallbeskrivning 

En förutsättning för att kunna genomföra en empirisk studie inom barndator-interaktion och 1 till 1-

verksamheten var att hitta en miljö där mobila datorer var en aktiv del i 1 till 1-undervisningen. 

Genom förlaget Natur och kultur upprättades kontakt med en lärare på en testskola för Qnoddarnas 

värld vilket ledde till att en studie kunde genomföras i ett digitaliserat klassrum. Läromedlet 

Qnoddarnas värld finns för svenska och matematik och innehållet är utvecklat enligt den svenska 

läroplanen. Läromedlet är anpassat för iPad och i det lär sig elever svenska och matematik genom att 

lösa uppgifter längs med stigar som låses upp av lärare. Med röstinstruktioner och interaktiva bilder 

presenteras olika problem med varierande svårighetsgrad inom olika kunskapsområden. Framsteg kan 

ses av eleven i form utav vilka övningar som är avklarade på stigarna (Natur och Kultur, 2013). 

Det introducerades även en gratisapplikation, King of Math, för matematikinlärning som ett valbart 

alternativ under slutet av tre av de lektioner som observerades Spelaren börjar som bonde med i och 

med progression i spelet erhålls nya karaktärer samt stjärnor och medaljer (Oddrobo, 2013). Även 

denna mjukvara användes på iPad och kontrasterade mot Qnoddarnas värld genom att inte vara 

utvecklat som ett heltäckande läromedel för skola.  



10 

 

Studien ägde rum under vårterminen 2013 på en grundskola belägen i en storstadsförort i Sverige. 

Klassen som ingick i studien bestod av 26 elever varav några av dem var integrerade från särskolan. 

Detta innebar att ett par elevassistenter närvarade under större delen av lektionstiden för att ge stöd åt 

dessa elever och när möjlighet fanns även andra elever. Klassläraren hade från elevernas skolstart valt 

att inkludera olika former av tekniska hjälpmedel i undervisningen var de vana vid att använda iPads 

och olika applikationer i undervisningen. I matematikundervisningen har Qnoddarnas värld använts 

regelbundet. I samband med studien introducerades lärspelet King of Math som eleverna fick välja att 

spela i slutet av tre lektioner. En begränsning i tillgängligheten av King of Math var nödvändig då det 

var elevernas interaktion med sitt ordinarie läromedel som var av primärt intresse.  

Om eleverna fått välja mellan Qnoddarna och King of Math under all observationstid hade det funnits 

en risk att majoriteten skulle ha valt det senare alternativet på grund av att det var något eleverna inte 

fått göra förut. Antagandet bekräftades då nästan alla elever valde King of Math, något som i senare 

intervjuer förklarades med att valet innebar att få prova något nytt. 

I klassrummet där merparten av klassens undervisning ägde rum var elevernas bänkar organiserade i 

grupper om fyra till sex elever. Vid sina platser hade eleverna tillgång till sina personliga saker som 

böcker, papper och pennor. Ipads och hörlurar plockades fram från ett mobilt förvaringsskåp och 

delades ut när de skulle användas i undervisningen. I ett hörn fanns en soffgrupp med ett lågt bord där 

elever kunde sitta och arbeta enskilt. Längst fram i klassrummet fanns en skrivtavla med information 

som dagsschema på. Det fanns även en digital skrivtavla. Bredvid denna fanns en arbetsyta varifrån 

läraren arbetade med en dator.  

3.2 Observationsmetod 

Vid observationsstudier väljer forskaren till vilken grad denne vill interagera med sin omgivning. Gold 

(1958) beskriver fyra olika observatörsroller med varierande grad av deltagande, fullständigt 

deltagande, deltagare som observatör, observatör som deltagare och fullständig observatör. Att vara 

fullständig deltagare innebär att observatören inte avslöjar sin roll som forskare utan döljer sin 

identitet för att lättare bli en del av sin studiemiljö. Rollen skulle i denna studie innebära att forskaren 

utgav sig för att vara exempelvis anställd på skolan eller lärarpraktikant.  Detta val skulle vara direkt 

olämpligt av flera anledningar, främst forskningsetiskt då det bland annat strider mot rätten att 

informeras om sitt deltagande i en studie (Vetenskapsrådet, 2002). Rollen deltagare som observatör 

innebär att till skillnad från den tidigare beskrivningen ge sig till känna som forskare men fortfarande 

delta i de aktiviteter som studeras. Detta alternativ valdes bort eftersom denna klassrumsstudie syftar 

till att ge en beskrivning så nära av vad som sker i denna miljö som möjligt, oberoende av forskarens 

närvaro.  
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Den roll som valdes ut var därför fullständig observatör som går ut på att samspel med miljön undviks 

i högsta möjliga mån. Motivet till detta utanförskap var att genom att ställa sig utanför aktiviteten 

skulle detta bidra till ökad ekologisk validitet. Ekologisk validitet uppfylls genom att data samlas in i 

naturligt förekommande miljöer (Bryman, 2002). Ännu en anledning till att välja en icke-deltagande 

observatörsroll berodde på konsekvenserna av att hälften av klassens elever inte fick godkännande för 

observation. Mycket energi gick åt till att hålla dessa elevers handlingar och uttryck under uppsikt för 

att dessa inte skulle noteras i anteckningarna. Formen på nedtecknandet av aktiviteten i klassrummet 

var att inte använda ett observationsschema. Då denna studie i sin natur var utforskande finns inte 

tillräckligt underlag för att designa ett observationsschema.  

Strukturerad observation innebär att anteckningar görs ifrån ett förutbestämt schema där de beteenden 

som ska observeras är fastslagna på förhand (Bryman, 2002). Detta metodval var inte ett aktuellt 

eftersom syftet var att ge en detaljerad bild av klassrumsaktiviteten. Valet föll på ostrukturerad 

observation där anteckning förs utan observationsprotokoll för att ge en detaljerad och narrativ 

beskrivning av beteende. Ostrukturerad observation är en vanlig form i genomförande av icke-

deltagande observationer (Bryman, 2002). Anteckningar fördes därför fritt med papper och penna. 

Observationer ägde rum i elevernas hemklassrum under ordinarie skoltid. Vid fem lektionstillfällen 

som varade mellan 40 och 60 minuter närvarade observatören. Antalet observationer berodde på hur 

många undervisningstillfällen i matematik med Qnoddarna och King of Math som gick att planera in. 

Att styra veckoplaneringen mot att innefatta alltför många matematiklektioner skulle dels vara ett 

intrång i elevernas ordinarie undervisningsplan och dels riskera att påverka studiens ekologiska 

validitet om eleverna tröttades ut på grund utav ensidigt arbete. Observatörens placering i klassrummet 

var en avvägning mellan uppsikt och diskretion. I ett av hörnen fanns ett lågt bord och en soffgrupp. 

Problemet med denna plats var att några elever skulle skymmas av en hylla. Dessutom användes 

platsen ibland av elever som behövde lite extra arbetsro. Att observatören placerades på en stol 

framför klassen upplevdes som en bättre lösning än ovanstående. 

Vid första tillfället introducerades studien av observatören. Efter en kort introduktion av klassläraren 

presenterade observatören sig själv och förklarade studiens upplägg och syfte inför klassen. Efter det 

sattes lektionen igång. Händelser i klassrummet som bedömdes vara av intresse för frågeställningen 

antecknades med papper och penna. De alternativ som beaktades gällande registrering av aktiviteten i 

klassrummet var om ljudupptagning eller videoinspelning skulle göras.  
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För att endast elever godkända för observation skulle registreras uteslöts ljudupptagning. Det vore en 

omöjlighet att identifiera och utesluta elever i efterhand. Videoupptagning valdes bort än en gång på 

grund utav att elever utan föräldrars tillåtelse skulle registreras och därför vara en källa till konflikt 

med forskningsetiska aspekter. Anteckningar fördes under fem matematiklektioner där Qnoddarna 

användes varav eleverna vid tre tillfällen fick valet att använda det digitala matematikspelet King of 

Math de sista tio minuterna av lektionen.  

3.3 Intervjumetod 

En intervjuguide med frågor upprättades och intervjuformatet som valdes var semistrukturerade 

intervjuer (se bilaga 2). Kvale (2006) ger en kortfattad beskrivning om kvalitativ intervju. ”Den 

omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. Men på samma gång finns det möjlighet att 

förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och 

berättelserna från den intervjuade” (Kvale, 2006, s. 117) Detta upplägg passar studien eftersom en 

intervju med statiska frågor skulle innebära risken att information som kunde ha kommit ur 

uppföljningsfrågor med eleverna uteblev. En fördel med att lägga samtliga observationstillfällen innan 

intervjuerna var att eleverna fick en chans att vänja sig vid forskaren inför intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes med eleverna enskilt på inrådan av läraren för att vissa elever inte skulle ta 

mer plats än andra under samtalen och att det skulle bli svårt att sätta samman lämpliga grupper. Detta 

är ett ställningstagande som har stöd i Doverborg och Samuelsson (2004) som diskuterar huruvida 

barn bör intervjuas i grupp eller enskilt. I deras utsago är det rekommenderat att intervjua barn enskilt i 

de fall enskilda uppfattningar av ett visst fenomen är av intresse samt där det är svårt att få en bra 

sammansättning av grupper.  

Intervjuer genomfördes med elva elever tre veckor efter det sista observationstillfället. Urvalet var de 

som var närvarande av de som fått godkännande av förälder att delta i intervju. Eftersom platsen för 

intervjuerna var skolans lärarrum hände det att enstaka lärare kom in i rummet under pågående 

intervju. Detta tillsammans med en närbelägen kaffeautomat distraherade eleverna vid vissa tillfällen. 

Valet av plats var en praktisk lösning då de inte fanns andra lokaler att tillgå och som alltid i 

intervjusituationer hade det varit fördelaktivt med större avskildhet. Ljudupptagningsutrustning 

användes i form av en mp3-spelare. Intervjuerna tog cirka sex minuter vardera. Intervjudata 

transkriberades och anonymiserades genom avkodning. 

  



13 

 

3.4 Empatikarta för analys 

Analys av insamlat material genomfördes med hjälp utav en variant av empatikarta (The Hasso 

Plattner institute of design, 2013) som är en designmetod för att skapa en djupare förståelse för den 

grupp eller person något designas för. Metoden har sitt ursprung i Osterwalder och Pigneurs bok 

(2010)som bland annat innehåller en samling tillvägagångssätt för att inta kundperspektivet. Dock 

upplevdes instruktionerna i denna version av empatikarta som för mer riktade mot att utforska en kund 

snarare än en användare, varför den alternativa empatikartan valdes metod för analysen. 

Analysen genomfördes genom att identifiera och plocka ut intressanta händelser från observationsdata, 

”Vad gjorde eleverna?” och uttalanden från intervjudata, ”Vad sa eleverna?”. Processen upprepades 

längs hela analysarbetet och urvalet från intervjuerna skedde utifrån de dataenheter som utgjorde mer 

än korta ja- och nejsvar. Detta filter etablerades eftersom beskrivande uttalanden ansågs bidra mer i 

avseende på att skapa en utförligare bild av eleverna. Efter urvalet ställdes all data upp i tabeller i ett 

digitalt kalkylblad sorterat utefter om de härstammade från observation eller intervju. Syftet med att 

strukturera upp data i tabeller var att skapa en överblick för enklare sammanfogning av olika delar till 

nya enheter. Ihopkopplandet utgick från att hitta mönster som passade in på beskrivningarna ”Vad 

tänkte eleverna?” och ”Vad kände eleverna”. Tankar och känslor härleddes utifrån enheter som 

upplevdes höra till dessa två icke direkt observerbara kategorier. Exempelvis kunde en 

observationspunkt kombineras med ett intervjuuttalande till en tanke som en del av 

tematiseringsprocessen. Tillskrivning av tankar och känslor hos eleverna var abstraktioner av empiri, 

tanke- och känslokategorierna fick rollerna som inspirationskällor till den vidare analysen. Utifrån de 

fyra kategorierna: ”Vad gör eleverna?”, ”Vad säger eleverna?”, ”Vad tänker eleverna?” och ”Vad 

känner eleverna?” identifierades behov och insikter om eleverna. Behov i empatikartan kan beskrivas 

som aktiviteter och önskemål som användaren kan behöva hjälp med. Insikter kan beskrivas som 

viktiga slutledningar dragna ur hela användarkartan vars roll som kan komma att spela en central roll i 

design för användaren (The Hasso Plattner institute of design, 2013). 

3.5 Forskningsetiska aspekter 

Det är som forskare alltid viktigt att beakta forskningsetiska aspekter. Eftersom denna studie utfördes 

med barn som studieobjekt var det av stor vikt att allt skedde i enlighet med de etiska riktlinjer som 

finns. Vetenskapsrådet (2002) har för samhällsvetenskaplig forskning ställt upp de fyra huvudkraven 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet uppfylls genom att deltagarna informeras om studien, vilken roll de har och att 

deras deltagande är frivilligt. Vid första kontakten med klassen gavs en muntlig beskrivning av varför 

studien genomfördes och både vad de och forskaren skulle göra. Inför samtliga intervjuer 

informerades eleverna om att deltagandet i studien var frivilligt, att de skulle garanteras anonymitet 

och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan i studien.  
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Samtyckeskravet innebär att en deltagare har rätt att bestämma över sitt deltagande. Om deltagarna är 

under 15 år bör föräldrasamtycke inhämtas. Informerat samtycke sågs som en självklarhet och därför 

skickades samtyckesblanketter ut till samtliga målsmän till klassens elever före studiens 

genomförande (Se bilaga 1). Blanketterna skrevs under av målsman och skickades sedan tillbaka. En 

svårighet var att eleverna för att inte avvika från undervisningen var tvungna att närvara på alla 

lektioner. Att endast hälften av eleverna fick tillåtselse av föräldrar för att observeras skapade 

ytterligare problem. Detta eftersom varje observation var tvungen att kontrolleras mot en 

klassrumsskiss där alla elever med och utan tillåtelse fanns nedtecknade.  

Efter dialog med klassläraren framkom en trolig orsak till varför fler elever inte godkändes för 

observation. Problemet kan ha legat i utformningen av blanketten. Den akademiska nivån på språk i 

texten kan ha varit för svår då skolan där studien genomfördes ligger i ett förortsområde där ett flertal 

av föräldrarna kan antas ha svenska som andraspråk. Detta var något som borde ha tagits med i 

beräkningen innan samtyckesblanketterna skickades ut. På grund av de begränsade tidsramarna för 

studien fanns det inte utrymme för att skicka ut en andra omgång reviderade blanketter.  

Konfidentialitetskravet medför att personer inte ska kunna identifieras och att personuppgifter ska 

lagras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Under observationerna beskrevs inte enskilda elever vid 

utseende eller på annat sätt som kunde identifiera dem. När data för analys valdes ut plockades namn i 

citat bort. Det sätt som elever kunde identifieras på var via den klassrumsskiss som användes där varje 

elev tilldelades en siffra. Denna siffra upprepades inledningsvis i varje intervju som gardering om det 

skulle ha uppstått ett behov att koppla intervjuer till enskilda personer. Nyttjandekravet uppfylls i och 

med att uppgifter om enskilda inte utlånas för kommersiellt bruk. 

4 Resultat 

I detta kapitel beskrivs de attribut hos eleverna som framkom i analysarbetet. Värt att notera är att 

delavsnitten ”Vad gjorde eleverna?” och ”Vad sa eleverna?” baseras på observationer respektive 

intervjuer med elever. Resterande analysavsnitt är härledda ur dessa data. Kapitlet kan därför ses som 

en sammanslagning av analys och slutsatser. I de fyra första delavsnittet återfinns ett antal empiriska 

eller härledda iakttagelser som exemplifieras med insamlad data. De två sista avsnitten, ”Vilka behov 

identifierades?” och ”Vilka insikter om eleverna gjordes?” ger inte direkt referens till empiri då de 

utgörs av diskussioner utifrån de delar som baserats på eller härletts från den. Ytterligare referens 

skulle endast innebära återupprepningar. 
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4.1 Vad gjorde eleverna? 

Här redogörs för utvald empiri från observationerna och utifrån dessa data utvecklas ett resonemang 

om hur observationerna kan tolkas. 

4.1.1 Lugnare arbete med hörlurar 

Under första tillfället som observerades arbetade eleverna med sina surfplattor utan att hörlurar fanns 

tillgängliga. Vid de efterföljande observationstillfällena användes hörlurar vilket medförde att det blev 

förhållandevist lugnt i klassrummet. 

Den effekt hörlurarna hade på klassen var slående. Avskärmningen som hörlurarna medförde hade inte 

enbart en inverkan genom att eleverna kunde arbeta enskilt utan att bli störda i samma utsträckning 

som om de arbetat utan hörlurar, utan de avskärmades även från varandra. Diskussionerna och annan 

interaktion mellan bordsgrannar minskade avsevärt men effekterna av detta var svårt att undersöka 

närmare.  

4.1.2 Interaktion mellan elever 

Ibland jämför vissa elever sig med varandra genom att visa på sin surfplatta hur långt denne har 

kommit. Vid ett tillfälle vänder en elev sin surfplatta mot sin bordsgranne och uttrycker att ”Jag ligger 

före dig!”. 

Att elever jämför sig med varandra är ingenting nytt. Däremot medför den visualisering av progression 

som fanns i Qnoddarnas värld, i form utav var på stigarna eleverna befann sig, och i King of Math 

genom belöningar som medaljer, att uppvisandet av hur eleverna låg till i förhållande till varandra 

underlättades. Med ett mobilt verktyg som iPad visas ens framsteg upp i en handvändning. 

Konsekvenserna av detta jämförande kan vara att de elever som ligger efter känner sig pressade. Ett 

annat scenario kan vara att de sporras av sina kamraters framgångar. 

Det förekom att enstaka elever lämnade sina platser och gick till andra elever, oftast för att visa något 

på sin surfplatta eller för att se vad den andre gjorde. När detta upptäcktes fick de inblandade en 

tillsägelse av läraren varpå de återvände till sina platser. Huruvida eleverna i sin interaktion hjälpte 

varandra med övningar relaterade till undervisningen eller om de störde varandra var svårt att få en 

uppfattning om utifrån observatörens placering. 

Vad som fick de elever som rörde sig i klassrummet att avbryta sitt arbete med Qnoddarna och besöka 

andra elever framgick inte. En möjlighet är att uppgiftslösandet med läromedlet kräver ett fokus som 

alla elever inte klarar av att behålla under längre perioder. Avbrotten för att interagera med 

klasskompisar utgör då en form utav paus. 
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4.1.3 Interaktion med lärare 

Avbrott skedde oftast när en elev var färdig med sina uppgifter eller om tekniken inte fungerade 

optimalt. Det som hände då var att denne gick fram till lärarens plats längst fram i klassrummet för att 

få nya övningar upplåsta eller hjälp att få tekniken att fungera igen. Efter det att läraren kontrollerat att 

rätt uppgifter lösts för att gå vidare låste denne upp lämpliga övningar i den lärarklient som hörde till 

läromedlet. Tidsåtgången för denna process noterades inte men det förekom att elever bildade kö fram 

till läraren. 

Två huvudsakliga reflexioner görs utifrån observationen av ovanstående. Eftersom eleverna gick till 

läraren när de behövde nya uppgifter fick de både en paus och möjligheten att stämma av hur det gått 

med denne. Ytterligare en konsekvens var förekomsten av att elever på vägen till läraren började prata 

med andra elever som var upptagna med att lösa sina egna övningar. Om många elever behöver nya 

uppgifter samtidigt skulle det kunna medföra att andra elever inte kan fokusera på sina uppgifter. 

4.2 Vad sa eleverna? 

Utifrån utvalda delar av empirin från intervjuerna med eleverna genomförs en tolkning och vidare 

resonemang förs. 

4.2.1 Progression som tävlingsmoment 

 I nedanstående utdrag motiverar barnet sitt val av King of Math med att det är roligt att prova nya 

saker istället för att använda Qnoddarna som vanligt. 

35 Intervjuare: Okej, fanns det någon annan anledning att du inte valde Qnoddarna efter du hade valt... 

36 Elev: För att jag använt många gånger Qnoddarna. 

37 Intervjuare: Okej, det var lite kul att prova något nytt? 

38 Elev: Ja, jag tycker det är roligt att prova något nytt. (Intervju 3) 

King of Math fick initialt ett positivt mottagande då nästan alla elever ville testa det. En möjlig 

förklaring till det stora intresset kan vara barnens nyfikenhet till att vilja utforska nya programvaror till 

iPad. 
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Barnen uttryckte att King of Math var roligt eftersom de kunde få belöningar för sin prestation i spelet 

vilket följande utdrag exemplifierar. 

16 Intervjuare: Och under veckan som jag var här så valde du King of Math alla tre gånger. Varför 

17 valde du som du gjorde? 

18 Elev: För att det är matte, lite roligt, lite än Qnoddarna, lite roligt än Qnoddarna. 

19 Intervjuare: Vad var det som gjorde att det var roligt? 

20 Elev: Uppgifter och sånt där, som man trycker på siffror, med tärningar och allt som man vinner bilder,  

21 man vinner medaljer som man kan göra, jättemånga spel man kan göra en ny gubbe. (Intervju 6) 

Utifrån vad eleverna uttryckte i intervjuerna finns en möjlig förklaring till det fortsatta intresset för 

King of Math i att spelet innehöll olika belöningar. I och med att eleverna kom längre i spelet samlade 

de också på sig medaljer och löste upp nya moment. Till skillnad från en matematikbok får elever som 

använder digitala läromedel och lärspel direkt återkoppling när de löser ett problem utan att behöva 

vänta på rättning av en lärare. Denna täta koppling mellan prestation och belöning skulle kunna vara 

en motiverande faktor i elevens arbete. En risk är dock att elever inte bara tävlar mot sig själv utan 

börjar jämföra sig med andra elever. Konsekvensen kan bli att de elever som inte lyckas samla lika 

många medaljer som de andra påverkas negativt av den tydligt synliggjorda progressionen hos de 

andra eleverna. 

4.2.2 Ett hjälpmedel för arbetsro 

Nedan uttrycker en elev hur koncentrationen kan störas när klasskamrater börjar gå runt i 

klassrummet. 

84 Elev: Asså när någon jobbar, så brukar de gå upp från sina stolar och babbla och springa runt så jag 

kan  

85 inte koncentrera mig och glömmer vad man ska göra så jag måste börja om. (Intervju 3) 

Detta uttalande tyder på att arbetsro är viktigt även i miljöer med mobilt lärande och att vissa elever 

väljer att röra sig i klassrummet istället för att fokusera på arbetet vid den egna platsen. 

Hörlurar kan enligt nedanstående uttalande fungera som ett stöd för att kunna behålla koncentrationen 

i arbetet. 

47 Intervjuare: Okej, hur är det att arbeta med hörlurar? 

48 Elev: Man arbetar med dem för att man ska ha lugnt för att man koncentrerat ska jobba med sitt arbete. 

49 Intervjuare: Blir det så, när det är hörlurar? 

50 Elev: *Nickar* (Intervju 9) 
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Att vissa elever går runt i klassrummet ses av andra elever som ett störningsmoment och empirin tyder 

på att hörlurar ger arbetsro genom att aktiviteten i klassrummet minskar. Dock förekommer det att 

elever lämnar sina platser trots att hörlurar används. Hörlurar som ett stöd för att få ro i skolarbetet 

verkar vara en lösning för vissa men inte för alla. 

4.2.3 Utmaning och att bli bättre  

Bland elevernas kommentarer om Qnoddarnas värld fanns det de som uttryckte att det är roligt att få 

nya övningar och bli bättre.  

64 Intervjuare: Är det tråkigt eller roligt att lära sig saker med Qnoddarna? 

65 Elev: Det är kul. 

66 Intervjuare: Varför då? 

67 Elev: Varför typ, man får nya och nya och det blir bättre och bättre. 

68 Intervjuare: Man känner att man blir bättre liksom? 

69 Elev: Ja. (Intervju 4) 

Ur detta kan ett antagande göras om hur barnen gillar att ta sig framåt i läromedlet. Progressionen i sig 

blir en källa till motivation. 

En del elever att det var roligare att arbeta med läromedlet i början när det var nytt.  

47 Intervjuare: Precis. Okej, hur var det att använda paddan och Qnoddarna i början, när du började 

skolan? 

48 Elev: Då var det roligt, och sen började det bli lite jobbigare, för då brukade det komma lite svårare  

49 övningar. Och sen började jag tycka att det var jättemycket lätt typ som den här och den andra var  

50 jättelätt. Tyckte jag. 

51 Intervjuare: Okej, du tycker inte att det är så roligt när det är för lätt? 

52 Elev: Nej. (Intervju 8) 

Vissa kände att läromedlet hade blivit tråkigt för det användes för mycket i undervisningen och för att 

uppgifterna var för lätta. Kommentarerna antyder att eleverna tycker om utmaningar och variation i 

skolarbetet vilket kan ses som en självklarhet. Dock kan det vara något att inte ta för givet. Mobilt 

lärande är fortfarande relativt nytt som företeelse och det kan vara värt att lyfta fram gamla insikter för 

att påminnas om dem. 
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4.2.4 Vikten av tillförlitlig teknik 

I utdraget nedan utrycker en elev frustration över när det problem med tekniken. 

86 Intervjuare: Okej. Och om det blir problem i Qnoddarna om det stängs ner eller något sånt där. Vad 

händer då? 

87 Elev: Ehm, då blir det inte bra, för att min Qnoddarna funkar inte. När det stängs, då måste du, när det  

88 uppdateras, en gång när det uppdaterades, då så funkar det inte den dagen. Att den, asså att den  

89 blåa som går fram, den gick alltid bak. 

90 Intervjuare: Jaha, vad händer då? 

91 Elev: Då blir jag inte så glad för att jag gillar inte, jag gillade Qnoddarnas värld, eh, det var jätteroligt  

92 men nu har det ju stängt av så jag får väl använda några andras iPads. (Intervju 3) 

Det finns negativa känslor ihopkopplade med att tekniken inte fungerar som den ska. De fel som 

uppstår påverkar studiesituationen. 

Nedan förklarar en elev att det är frustrerande när andra jobbar vidare vid problem med tekniken. 

44 Intervjuare: Okej. Hur är det när det blir problem i Qnoddarna om spelar hoppar ur eller så, vad 

händer då? 

45 Elev: Jag blir lite arg. 

46 Intervjuare: Okej. Varför blir du arg? 

47 Elev: För de andra gör det fast inte jag. 

48 Intervjuare: Okej, att de andra arbetar vidare? 

49 Elev: *Nickar* (Intervju 5) 

Tekniska svårigheter med de iPads som användes och Qnoddarnas värld var sällsynta men system är 

sällan felfria. Problem upptäcktes i observationerna och dessa följdes upp i elevintervjuerna. Det 

upplevs som frustrerande när skolarbetet hindras av tekniken. En styrka hos traditionella läromedel 

som böcker är att de alltid finns tillgängliga. Konsekvensen av att ett digitalt läromedel inte fungerar i 

alla lägen kan vara att elever hamnar efter i sitt lärande. Det är inte roligt att veta att ens klasskompisar 

arbetar vidare på grund av opåverkbara omständigheter. 

4.3 Vilka tankar kunde härledas till eleverna? 

Som stöd i analysarbetet kan hypotetiska tankar härledas. Nedan följer ett par tankar som skulle kunna 

finnas hos eleverna i sammanhanget mobilt lärande. 
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4.3.1 ”Jag gillar när jag kan se mina framsteg.” 

En möjlig anledning till att eleverna valde King of Math kan ha varit spelets fokus på belöningar vid 

framsteg. Att vinna en ny medalj eller låsa upp en ny gubbe förknippades med positiva känslor. Tydlig 

och direkt återkoppling när en uppgift utförts korrekt kan utgöra ett sätt att motivera till att arbeta 

vidare. Eleven kan också enkelt se hur långt denne har kommit i sin utveckling och vad som finns kvar 

att lära sig. Överblickbarheten var tydligt i Qnoddarnas värld då uppgiftsstigarna i läromedlet visade 

hur eleven låg till. Fysiska böcker visar även de en form av progression med antalet sidor som betats 

av och med hur många som finns kvar, men framstegen kan inte presenteras med samma tydlighet som 

i digitala interaktiva lärhjälpmedel. Framstegspresentation är en av styrkorna med mobilt lärande. 

4.3.2 ”Jag gillar att komma längre i läromedlet.” 

Att ta sig framåt kan vara en drivkraft i sig. Uppdelningen av deluppgifter i Qnoddarnas värld skapar 

en nyfikenhet om vad som döljer sig bakom nästa siffra på stigen. Ytterligare en motiverande faktor är 

tävlingsmomentet elever emellan. Om tekniska problem uppstår som hindrar eleven att arbeta uppstår 

en frustration som kan förstås ur dessa två aspekter. Dels dröjer det innan nästa uppgift avslöjas, dels 

kommer andra elever längre fram.  

4.4 Vilka känslor kunde härledas till eleverna? 

Som i fallet med att undersöka vad någon tänker finns det svårigheter med att uppskatta vad en person 

känner. Nedan följer ett par resonemang utifrån vad elever potentiellt skulle kunna känna i förhållande 

till mobilt lärande. 

4.4.1  Frustration när tekniken inte fungerar. 

Under intervjuerna framgick att problem med tekniken var en källa till negativa känslor. Ett av 

problemen var kopplad till när mjukvaran frågade om den skulle uppdateras. Vid flera tillfällen under 

observationerna instruerades de eleverna att inte göra detta eftersom av någon anledning medförde att 

det inte gick att arbeta med det ordinarie läromedlet. Ändå förekom val av uppdatering vilket kunde 

göra att en elev fick arbeta med andra saker. Att klasskompisar hamnar före upplevs som tråkigt när 

vilket kan vara en källa till frustration. 

4.4.2 Otålighet i att vänta på att få nästa övning upplåst. 

Ett antagande om otålighet görs baserat på klassrumsobservationerna kring köbildandet för upplåsning 

av nya övningar. Ett avbrott uppstår från det koncentrerade arbetet när en samling uppgifter lösts klart 

och ibland dröjer det innan eleven är på sin plats igen och löser nya uppgifter.  
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Det hände att eleverna började prata med andra elever på vägen till läraren och med de andra eleverna 

i kön. Det bidrog till att ljudnivån höjdes något. Arbetsro och flyt i arbetet kan antas spela en roll i 

elevernas prestation. Ett alternativ till att läraren låser upp uppgifter allteftersom är att alla övningar 

låses upp för alla elever. Förmodligen skulle problem istället uppstå i att lärarfeedback uteblir. När en 

elev går till läraren låser denne inte bara upp nya övningar utan stämmer av att eleven förstått det som 

uppgiften innehöll. Den återkoppling som läromedlet ger kan fungera som ett komplement till lärarens 

kommentarer men inte som ersättning. 

4.5 Vilka behov identifierades? 

Utifrån den diskussion som förts utifrån eleverna kan vissa nyckelbehov identifieras och de är menade 

att fungera som stöd i insiktsanalysen. Eftersom bakgrunden till dessa behov återfinns i andra 

delanalyser hålls avsnittet relativt kortfattat för att undvika onödiga upprepningar. 

4.5.1 Behov av trygghet 

Vid tekniska problem, om än sällsynta, uppstår situationer som inte är önskvärda för eleven. Att 

temporärt få göra något medan utrustning felsöks riskerar det att en eleven hamna efter sina 

klasskamrater. Med anledning av den frustration som förekom när elever fick frågan om vad som 

händer när tekniken krånglar antogs en grund finnas i otrygghet inför vad som händer när utrustning 

inte fungerar som den brukar. 

4.5.2 Behov av bekräftelse 

Framgången och vetskapen om behovet av bekräftelse kan antas utgöra en del av den motivation till 

att lära sig som finns hos eleverna. Visualiseringen av progressionen tillsammans med det sätt på 

vilket vissa elever visar för varandra hur de ligger till skapar en bild av eleven som av behov av 

bekräftelse. På grund av återkopplingens centrala roll i undervisningen finns det en poäng i att den ges 

i rätt mängd vid rätt tillfälle till rätt elev. 

4.5.3 Behov av arbetsro 

Elever uttryckte att de vill ha lugn och ro i skolarbetet. Behovet störs ibland av elever som rör sig i 

klassrummet och frågan är om problemet beror på upplägget med mobilt lärande och hur det kan 

avhjälpas. Möjligtvis finns det behov hos olika elever gällande arbetsro och modellen med 

avskärmande hörlurar som skiljer sig åt. Individanpassning passar kanske inte alla individer. 

4.6 Vilka insikter om eleverna gjordes? 

Detta avslutande delavsnitt har rollen som sammanfattande slutsats. Avsnittet knyter ihop den 

analytiska säcken och hitta vad som är centralt för en elevcentrerad design utifrån de aspekter av 

eleverna som beskrivits. 
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4.6.1 Balans i återkoppling 

En insikt är vikten av balans i vilken mängd återkoppling som ges. Det finns en tydlig kontrast mellan 

lärspelet King of Math och läromedlet Qnoddarnas värld angående hur användare belönas vid 

framgång. I det senare fallet är progressionen en belöning i sig. Eleven löser uppgifter och kan se hur 

långt denne har kommit på en översiktskarta. Framsteg representeras av de lösta uppgifterna. I King of 

Math fungerar återkoppling något annorlunda. Eleven löser uppgifter och får exempelvis medaljer som 

belöning. Att ha löst uppgifter är inte den primära belöningen utan framsteg mäts i poäng. Modellen 

kan liknas vid de guldstjärnor lärare kunde dela ut till duktiga elever förr i tiden. Med anledning av hur 

återkoppling spelar in i lärandet är det centralt hur en balans mellan prestation och belöning 

upprätthålls. 

4.6.2 Kontroll av framsteg 

Ytterligare en insikt är huruvida den administration som uppstod kring Qnoddarnas värld bör hanteras. 

Även här fanns en kontrast mellan Qnoddarnas värld och King of Math. Det senare var självgående då 

övningar låstes upp allteftersom eleverna tog sig framåt i spelandet medan eleverna i Qnoddarnas 

värld var tvungna att gå till läraren när de gamla övningarna var lösta och nya skulle låsas upp. Frågan 

är om de negativa konsekvenserna av att elever rörde sig i klassrummet och ibland störde 

klasskompisar inte vägs upp av kontakten med läraren. Läraren stämmer av med var och en av 

eleverna när de löst ett visst moment i Qnoddarnas värld, något som görs i fas med varje 

uppgiftspaket. Avstämningen hamnar i fas med elevernas arbete vilket borde vara värdefullt för 

undervisningen. Ett självgående lärspel får som konsekvens att arbetsro upprätthålls men läraren 

förlorar kontroll över elevernas progression. 

5 Diskussion 

Inledningsvis diskuteras de brister som finns i studiens genomförande för att sedan behandla studiens 

resultat och förslag på framtida forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Den avgränsning till eleverna som gjordes i denna studie kan ha inneburit att relevant information 

förbisetts. Klassläraren som ledde lektionerna hade en inverkan på hur eleverna betedde sig i form 

utav tillsägelser när de lämnade sina platser eller pratade för mycket med varandra under lektionstid. 

Lärarens entusiasm inför att använda teknik i undervisningen kan också ha smittat av sig på eleverna. 

Eftersom eleverna påverkas av läraren innebär det också en påverkan på resultatet. Ett bredare fokus 

som även innefattade de vuxna som rörde sig i klassrummet kunde ha ökad studiens tillförlitlighet 

genom att skapa en bättre förståelse för hur de påverkar eleverna. 
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Ett annat centralt problem var situationen med det formulär för informerat samtycke som eventuellt 

misstolkades av ett flertal föräldrar till eleverna. Eftersom endast hälften av klassen godkändes för 

observation skapades en situation där ett antal relevanta händelser inte kunde registreras. Att undvika 

detta bortfall kunde ha inneburit en stadigare empirisk grund att stå på. Eftersom en kontroll av 

inblandade elever gjordes vid varje observationsmoment gjordes skapades en situation där det som 

observatör var svårt att få med alla relevanta detaljer av aktiviteten i klassrummet. Påverkan på 

resultatet kan ha varit att observationsanteckningarna som resultatet grundade sig i inte blev tillräckligt 

utförliga. Förbättring kan göras genom att anpassa framtida material för informerat samtycke till 

målgruppen. 

Den analysmetod som användes var inte primärt utvecklad för att användas med barn som 

studieobjekt. En variant på empatikarta valdes för att den ursprungliga metoden var för inriktad på att 

beskriva kunder snarare än elever. Denna variant var inte lika rik i sina beskrivningar av 

analysprocessen vilket lämnade vissa moment öppna för tolkning. Gällande analysmetod 

rekommenderas en procedur specifikt anpassad till analys av barn för att säkerställa att viktiga 

aspekter av deras uttryck inte faller bort. 

5.2 Resultatdiskussion 

Efter att ha bearbetat litteraturen konstateras att barn-datorinteraktion är ett aktivt och brett 

forskningsfält där ett flertal aspekter relevanta för barnanpassad teknikutveckling finns. Barnets roll i 

forskningen kan angripas på olika sätt och samma sak gäller för datorns roll i undervisningen. 

Individualiserat lärande är ett nyckelord för att förstå vad mobil teknologi i undervisningen för med 

sig. Kunskapen om vilken påverkan lärande med datorstöd har på prestationen hos eleverna pekar åt 

olika håll. Däremot finns forskning som tyder på att moment som innefattar tävlan mellan elever 

uppfattas olika mellan olika elevkategorier. Lärdomen som följer ur detta är att individanpassa 

undervisning är en utmaning i och med den mängd olika förutsättningar och preferenser som kan 

finnas bland elever.  

En fråga som växer fram ur resonemanget kring återkoppling i King of Math är huruvida eleverna 

motiveras av att lärandet i sig eller om det är de artificiella belöningarna som skapar drivkraften. En 

farhåga kan vara att medaljer och poäng till slut mister sin förtrollande effekt och att 

studiemotivationen då sjunker. Att anpassa undervisningen till mobilt lärande skapar inte per 

automatik att en anpassning sker för individen. Chang, Chuang och Ho (2013) visade att barns 

förhållningssätt till digitaliserat lärande varierar beroende på olikheter mellan elever. Ett antagande 

kan göras om att olika elever behöver olika former av återkoppling och även olika arbetssätt. Den 

motiverande återkoppling som digitala läromedel och lärspel kan bidra med inte når inte alltid fram till 

alla elever.  
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De möjligheter till återkoppling i den anpassade undervisningen som mobilt lärande medför bör 

utforskas vidare. Balans är ett nyckelord i att ge belöningar vare sig det handlar om digitala eller 

fysiska guldstjärnor. En applikation centrerad kring belöningar kan innebära att fokus försvinner på 

läraktiviteten. 

Variationen mellan elever bör beaktas inte bara i utformningen av framtida läromedel och lärspel utan 

även i hur teknik integreras i klassrummet. Konsekvenserna för eleven av lärarens roll i form av 

administratör kan vara svårförutsedda och kan ses som ett incitament för att intensifiera forskningen 

på det digitaliserade klassrummet. Insikten om att administrationen av uppgifter skapar uppehåll i 

lärprocessen både i att vänta på upplåsning samt i vad som händer under denna väntan kan även vara 

vägledande vid framtida design av digitala läromedel. Genom att ett synliggörande av hur situationen i 

klassrummet påverkas av denna administrativa process kan designval i antingen mjukvara eller 

lärarklient göras för att motverka att elevernas arbete bryts med jämna mellanrum. Potentiella 

nackdelar med hörlursbaserad undervisning skulle kunna vara att eleverna i mindre utsträckning 

hjälper varandra med problem och att den sociala dimensionen av inlärningen krymper. Frågan är om 

dessa nackdelar inte vägs upp av att eleverna kan arbeta koncentrerat med individualiserat stöd från 

läromedlet. Dock kan ett problem med individanpassning genom mobilt lärande vara att samtidigt som 

elever har behov av att arbeta i olika takt har de också olika behov av pauser. Om rörelsen av elever i 

klassrummet beror på att dessa behöver göra något annat ett tag skulle det innebära elever som inte har 

samma behov störs i sitt eget arbete. 

De resultat som framkommit visar en bild av ett driv hos eleverna relaterat till progression men visar 

också på vissa hinder som har att göra med klassrumsklimat och administration av uppgifter. En del av 

detta driv kan bero på klasslärarens egna engagemang för att använda digitala hjälpmedel i 

klassrummet. Fokus i denna studie låg på eleverna men lärarens roll i att skapa motivation och 

engagemang hos dem bör beaktas vid tolkning av resultatet. Ett exempel på inverkan av klassläraren 

teknikintresse kan ha legat i den positiva grundinställningen hos eleverna att prova nya program på 

iPad. 

Mobilt lärande i klassrum som forskningsområde behöver fortfarande en stadigare empirisk grund 

(Read & Markopoulos, 2013). I denna studie har behoven trygghet, bekräftelse och arbetsro 

identifierats hos eleverna. Att dessa behov finns hos barn bör i sig inte utgöra någon nyhet men fynden 

kan fylla rollen som påminnelse i den framtida utvecklingen av mobilt lärande. Automatiseringen och 

flytet som undervisning med datorstöd kan bidra med (Schoppek & Tulis, 2010) är också en del av 

mobilt lärande tillsammans med olika belöningssystem, men dessa aspekter behöver inte 

nödvändigtvis betyda att de tre behov som identifierades uppfylls. 
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Denna studies mål vara att ge en beskrivning av användarupplevesen ur ett elevperspektiv i en kontext 

där digitala läromedel används. Ett empiriskt bidrag har gjorts för överbryggandet av den digitala 

klyftan där teknik utvecklas av en generation för en annan generation som växt upp i IT-samhället. 

Möjligen finns det en framtid för Prenskys (2001) spelorienterade undervisning, men fram till dess 

behövs forskning på effekterna av spelorienterad återkoppling i klassrumsmiljö. 
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Information till fo ra ldrar om forskningsstudie pa  

<Skolans namn> 

Jag heter Hjalmar Eriksson och studerar kognitionsvetenskap på Linköpings universitet. Det är ett 

tvärvetenskapligt program med fokus på samspel mellan människa och teknik. Jag läser mitt sista år 

och skriver nu min kandidatuppsats inom området digitala läromedel och har fått möjligheten att 

genomföra en studie för förlaget Natur & Kultur.  

Natur & Kultur har utvecklat Qnoddarnas värld, ett svenskt digitalt läromedel i svenska och matematik 

för Ipad som nu testas på skolor runtom i Sverige. En av ditt barns lärare är en av de som har anmält 

intresse för att testa Qnoddarnas värld i sin klass och jag är intresserad av att studera klassen när de 

testar detta. 

Den datainsamling jag vill göra är både för min egen forskningsstudies räkning och för en jämförande 

parallell studie som genomförs i finska skolor. Det övergripande syftet med dessa studier är hur 

digitala läromedel används matematikundervisningen i årskurs 1. 

Syftet med min delstudie är att få en djupare förståelse för hur elever upplever att det är att arbeta med 

ett digitalt läromedel. Denna undervisningsform är på frammarsch och jag vill fånga elevernas 

upplevelse av att lära sig på detta sätt. Materialet som samlas in kommer endast användas för 

forsknings- och undervisningsändamål och kan vara till hjälp vid elevanpassning av framtida digitala 

läromedel. 

Jag vill under fem lektionstillfällen observera eleverna och därefter intervjua dem i mindre grupper om 

deras upplevelser kring att använda läromedlet. I slutet av ett antal lektionstillfällen planerar jag också 

att låta eleverna välja om de under matematiklektionen vill arbeta med ett digitalt läromedel eller den 

ordinarie läroboken. 

Den planerade studien innebär att också att en kort lärarledd enkät genomförs i början och i slutet av 

den tid jag är på skolan för att se vilka attityder till matematikämnet och det använda läromedlet som 

finns före och efter det att Qnoddarnas värld introducerats.  

Slutligen planeras två mindre diagnostiska prov för att jämföra prestation före och efter introduktionen 

av det digitala läromedlet. 

Intervjuerna kommer att dokumenteras med röstinspelning. Jag kommer inte att videofilma eller 

fotografera några barn. Alla deltagare i studien kommer att kommer att avidentifieras. Deltagandet i 

studien är frivilligt och ett barn kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. Intervjuer kan utan 

problem avbrytas och om barnet inte vill observeras kommer denne att strykas ur observationen och 

inte tas med i studien. Jag kommer endast samla in observations- och intervjudata från elever vars 

målsman har godkänt det. 

Jag behöver målsmans godkännande att ditt barn medverkar och om du har några frågor om studien, 

tveka inte att höra av dig till: <mailadress> 

Var god fyll i godkännandeblanketten på nästa sida och be ditt barn att lämna den till sin lärare 

<lärarens namn>. Behåll gärna denna sida. 

Med bästa hälsningar 

Hjalmar Eriksson, Linköpings universitet 
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Jag godkänner att mitt barn får delta i: 

  □ Intervju med ljudinspelning  

  □ Observation 

 

 

Skola: ___________________________  

 

 

 

Målsmans namn:  _________________________________ 

 

 

 

Målsmans underskrift: ___________________________________ 

 

 

 

Elevens namn: _________________________________ 

 

 

 

Datum: _________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjuunderlag elev 

Som du säkert kommer ihåg var jag här innan påsk och ni fick välja lite mellan qnoddarna, King of 

Math och matteboken. I slutet fick du också räkna uppgifter på ett nytt ställe i qnoddarna.  Jag kommer 

att ställa några frågor om den veckan jag var här och en del om hur det är att arbeta med qnoddarna. 

Jag kommer att spela in den här intervjun för att komma ihåg vad du säger, du får närsomhelst avbryta 

intervjun och gå tillbaka till klassrummet och jag kommer göra så man inte kan veta att det är du som 

säger det du säger. 

Är det något du undrar över? Då kan vi börja... 

Under veckan jag var här valde du <kolla i enkäten vad denne valde innan>. Varför valde du som du 

gjorde? 

Du svarade så här i enkäten <ha den tillgänglig>, tycker du likadant fortfarande? 

Kommer du ihåg vad de här övningarna handlade om? Det var de du gjorde sista dagen jag var här. 

<Visa screenshotsen på paddan> 

Hur var det att använda paddan och qnoddarna när du började skolan? 

Hur är det nu när du arbetar med qnoddarna i skolan? 

Är det lätt eller svårt att använda paddan och qnoddarna? Varför då? 

Är det annorlunda att arbeta med hörlurar? 

Hur är det när det blir problem i qnoddarna, om spelet hoppar ur och så? 

Är det tråkigt eller roligt att lära sig saker med qnoddarna? Varför då? 

Om du fick ändra något som har och göra med att lära sig saker med hjälp av qnoddarna, vad skulle 

det vara isåfall? 

 


