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Abstrakt 

 

Dagens tekniska verktyg kan fungera som ett smidigt och självklart verktyg för eleverna i 

deras skolarbete. Denna studie ska leda till ökad kunskap för pedagoger angående hur 

tekniska verktyg används för dyskalkyliska elever i grundskolans tidigare år. Denna studie ska 

även  belysa pedagogernas åsikter tekniska verktyg. I denna studie användes den kvalitativa 

forskningsintervjun som metod. Intervjupersonerna var tre pedagoger som är verksamma 

inom skolans tidigare år. Intervjuerna visade att samtliga pedagoger arbetat med 

dyskalkyliska elever. Två av pedagogerna jobbar med tekniska verktyg idag och tredje 

pedagogen vill jobba med verktygen. De tekniska verktyg som används idag är miniräknaren, 

datorn, mobiltelefonen och surfplattan.  Anledningen till att samtliga pedagoger vill jobba 

med tekniska verktyg är för att det är en variation  i undervisningen. Samtliga pedagoger 

anser att tekniska verktyg kan hjälpa dyskalkyliska elever. Detta beror på att eleverna får 

möjlighet att jobba på sin nivå. Det är dock viktigt att användningen av tekniska verktyg 

varieras med användningen av konkreta verktyg och användningen av papper och penna. 

Något som är viktigt att tänka på att tekniska verktyg kan vara dyra. 

 

Nyckelord: Dyskalkyli, tekniska verktyg, matematiksvårigheter, miniräknare, dator, 

mobiltelefon, surfplatta, pedagoger, skolans tidigare år, matematikundervisning. 
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1 Inledning 
 

Detta examensarbete handlar om hur tekniska verktyg används för dyskalkyliska elever. 

Ämnet till examensarbetet bestämdes genom att jag funderade över vad inom min yrkesroll 

som behövde bli mer omfattande. Jag insåg då att mina kunskaper angående dyskalkyli var i 

behov av att utvecklas och valde att forska om det, men jag insåg snabbt att det redan fanns 

väldigt många examensarbeten i ämnet. 

 

Under min lärarutbildning har intresset av att använda tekniska verktyg i undervisningen ökat. 

Detta intresse väcktes dels eftersom jag fått observera hur verktygen används i verksamheten 

under praktikperioderna, dels för att jag läst om användningen av tekniska verktyg i 

kurslitteraturen. 

 

Skolverket (2011) klarlägger att undervisningen ska anpassas efter vilka behov eleverna har 

och vilka kunskaper eleverna har. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” 

(Skolverket, 2011, s.8)  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm, 2013) tydliggör att dagens tekniska verktyg kan 

fungera som ett smidigt och självklart verktyg för eleverna i deras skolarbete. Skolresultat 

påverkas positivt av en stor tillgänglighet och aktiv användning av tekniska verktyg i skolan. 

Denna information gjorde mig ännu säkrare i mitt val av ämne. 
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2 Syfte 
 

Studien ska leda till ökad kunskap för pedagoger angående hur tekniska verktyg används för 

dyskalkyliska elever i grundskolans tidigare år. Denna studie ska även belysa pedagogernas 

åsikter angående tekniska verktyg.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka tekniska verktyg används i matematikundervisningen idag? 

2. Hur används tekniska verktyg i matematikundervisningen för dyskalkyliska elever? 

3. Vilka åsikter har pedagoger angående tekniska verktyg? 
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3 Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer först en allmän förklaring av matematiksvårigheter. Begreppen 

dyskalkyli och tekniska verktyg kommer preciseras. Sedan förklaras den teoretiska 

utgångspunkten för studien och till sist förankras studien i styrdokumenten. 

 

3.1 Matematiksvårigheter 

 

Enligt Ljungblad (2000) finns det fyra huvudgrupper av olika matematiksvårigheter, dessa 

fyra grupper är allmänna matematiksvårigheter, alkalkyli, pseudo-dyskalkyli och dyskalkyli. 

Av dessa fyra grupper är det allmänna matematiksvårigheter som drabbar flest elever. Dessa 

elever har olika och varierande svårigheter som är både språkliga och matematiska. Flera 

elever som har allmänna matematiksvårigheter har även dyslexi. Vissa elever med denna 

svårighet har även en sänkt allmän begåvning. Det är endast en liten grupp elever som har 

alkalkyli. Om barn har alkalkyli har de en svaghet i sin räkning vilken kan bero på en mindre 

hjärnskada. Elever med pseudo-dyskalkyli har en känslomässig blockering, av psykosocial 

förklaring, när det gäller deras svårigheter i matematik. Elevernas problematik beror på 

mycket misslyckande i matematik. Det är oftast flickor som har denna typ av svårigheter. Till 

sist har vi dyskalkyli som denna studie handlar om. Nedan kommer begreppet preciseras. 

 

3.2 Dyskalkyli 

 

3.2.1 Vad är dyskalkyli? 

 

I Tv-programmet Dyskalkyli: Så funkar det av Conductive (2012) informerar Butterworth  att 

världshälsoorganisationen(World Health Organization, WHO) har klassificerat dyskalkyli 

som en sjukdom, i sin tionde upplaga av klassificeringssystemet för olika diagnoser 

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth 

Revision, ICD-10). Butterworth informerar även att dyskalkyli är medfött och sjukdomen är 

även ärftlig om sjukdomen finns i släkten. Adler (2001) förklarar att personer med dyskalkyli 

kallas för dyskalkyliker. Dyskalkyli innebär att en person har specifika- eller speciella 

matematiksvårigheter. 

 

Adler (2001) förtydligar att det är viktigt att veta att dyskalkyliker inte har problem med alla 

delar av matematiken, dock kan alla delar påverkas negativt på grund av dyskalkylin. 

Exempelvis kan eleverna ha svårigheter med att avläsa rätt värde på tal vilket påverkar deras 

förmåga att genomföra räkneoperationer. Butterworth (2012) berättar att dyskalkylikers 

hjärnor är annorlunda. Däremot är det inte bekräftat om det är skillnaden i dyskalkylikers 

hjärnor som orsakar dyskalkylin eller om det är dyskalkylin som orsakar skillnaden. 

Svårigheterna beror alltså inte på någon typ av utvecklingsstörning och de beror inte heller på 

alltför liten skolgång. Även Adler (2001) tydliggör att dyskalkyliker har problem med vissa 

delar av tänkandet och att detta visar sig extra tydligt i matematiken men de är trots detta 

normalbegåvade.  
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3.2.2 Elevens problematik 

 

Adler (2001) klargör att dyskalkyliska elever presterar varierande och det är vanligt att eleven  

misslyckas med en uppgift denne tidigare klarat. Elevens svårigheter handlar bland annat om 

att automatiskt plocka fram information när den behövs. Diagnosen dyskalkyli omfattar olika 

varianter av specifika matematiksvårigheter. Dessa svårigheter delas in i fyra grupper; 

automatiseringssvårigheter; språkliga svårigheter; planeringssvårigheter och svårigheter med 

visuell perception: 

 

Vid automatiseringssvårigheter har eleven besvär med att både läsa och räkna. Det visar sig i 

att det går trögt vid läsandet. Det visar sig även i att det tar lång tid att få fram sifferfakta vid 

räknandet. Eleven har även problem med att räkna enkla räkneoperationer. Språkliga 

svårigheter visar sig i komplikationer med att förstå talbegrepp. Eleven förstår inte siffror och 

tal som begrepp eller symboler. Eleven kan även ha planeringssvårigheter. Denna svårighet 

påverkar genomförandet av räkneoperationer. Eleven tappar bort sig i uppgiften, fastnar för 

lösningar som inte fungerar eller tappar välfungerande strategier. Lär sig eleven inte att avläsa 

den analoga klockan, kan eleven ha svårigheter med visuell perception. Denna svårighet kan 

leda till problematik med den logiska förmågan och själva räknandet. 

 

3.2.3 Pedagogiska tecken 

 

Adler (2001) har nämnt ett antal exempel på svårigheter som visar sig i skolundervisningen. 

Dock är dessa bara exempel och dessa svårigheter innebär inte automatiskt att eleven är en 

dyskalkyliker. Dessa exempel handlar om svårigheter med avsläsning och läsning. Eleven kan 

ha svårigheter med skrivandet och problem med förståelsen. Det kan även handla om att 

eleven har problem med talserien och sifferfakta. Till sist gäller det problem med  komplext 

tänkande och flexibilitet: 

 

Om eleven har svårigheter med avläsning och läsning, förväxlar eleven likartade siffror och 

har besvär med läsriktningen. Eleven har en oförmåga att uppfatta avstånd mellan tal och att 

känna igen och därmed använda räknesymboler. Eleven kan misslyckas läsa av det rätta 

värdet på talet om det har två eller fler siffror. Denna svårighet kan även innebära problem 

med att läsa diagram eller tabeller.  

 

Handlar det om svårigheter med skrivandet skriver eleven symboler felvänt eller roterade. 

Eleven kan inte kopiera siffror eller geometriska figurer från en given förebild. Det handlar 

eventuellt om att eleven har en svaghet med att återge siffror, tal eller geometriska figurer ur 

minnet. Svårigheterna innebär möjligen även att komma ihåg hur tal, siffror och matematiska 

symboler skrivs. Eleven misslyckas kanske med att skriva det rätta värdet av två- eller 

flersiffriga tal.  
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En oförmåga att förstå innebörden av räknesymboler innebär att eleven har problem med 

förståelsen. Här räknas även svårigheter att förstå vikt, rymd, riktning och tid. Eleven kan 

även ha bekymmer med att förstå och svara på uppgifter som presenteras med ord, text eller 

bild. Det involverar även svårigheter att förstå antalsbegrepp. Sedan innebär det även en 

svaghet med att förstå och genomföra vardagsnära uppgifter. Till sist innefattar det också 

problematik med att förstå talbegrepp, använda räkneord som mätetal eller ordningstal och 

sambandet mellan matematiska enheter.  

 

Eleven kan även ha problem med talserien och sifferfakta. Då har eleven svårigheter med att 

ordna tal efter storlek och talens position. Det innebär eventuellt att eleven har bekymmer 

med att automatiskt plocka fram skillnaden mellan två tal eller placera in tal i talserier. Detta 

involverar även dåligt minne för enkla sifferfakta. Problemet kan likaså innefatta 

komplikationer vid huvudräkning, att räkna baklänges eller utföra enkla räkneoperationer. 

 

Till sist kan eleven ha problem med komplext tänkande och flexibilitet. Då visar eleven en 

oförmåga att välja rätt strategi vid problemlösning. Eleven kan även visa svårigheter med att 

följa olika steg i en matematisk uträkning. Detta innefattar bekymmer när eleven ska arbeta 

med rimlighetsbedömningar och planera. Vid lösande av räkneuppgifter håller eleven inte en 

röd tråd. Sedan handlar det även om besvär med att växla från en konkret nivå till ett mer 

abstrakt tänkande. 

 

3.2.4 Kännetecken i vardagen 

 

Adler  (2001) nämner även ett antal exempel som visar sig i elevens vardag. Ett kännetecken 

är att eleven har svårigheter att lära sig att avläsa den analoga klockan. Eleven kan även ha 

problematik med tidsuppfattningen exempelvis kan denne inte förklara hur mycket en timme 

är. Något annat är att eleven kan ha bekymmer med planeringen av att städa sitt rum. Det 

handlar även om oförmåga att bedöma hur lång tid en aktivitet rimligt bör hålla på. Ett sista 

exempel som visar sig i vardagen är hanteringen av pengar. 

 

3.2.5 Vikten av diagnostisering och åtgärdsprogram 

 

Ljungblad (2003) förklarar att det i dagens skola är många elever som avslutar det nionde året 

på grundskolan utan att ha godkänt betyg i matematik. Detta är ett problem eftersom dagens 

informationssamhälle ökar behovet av den matematiska kunskapen för individen. Det behövs 

en stor satsning från alla pedagoger för att dessa elever ska lyckas med matematiken. Denna 

satsning kan ske genom diagnostisering och åtgärdsprogram. Det är viktigt att pedagogerna 

får en förståelse för elevernas problematik tidigt. Elever som upplever svårigheter i skolan 

och elever som riskerar att inte nå målen har rätt att få ett åtgärdsprogram utformat efter sina 

behov. Detta åtgärdsprogram kan och bör upprättas redan under elevens första tid i skolan om 

det behövs. Det är all personal på skolan som ansvarar att ett åtgärdsprogram upprättas. Dock 

är det vanligt att matematiken inte blir en del av elevens åtgärdsprogram. Detta kan bero på att 

pedagogerna inte ser problemen som svårigheter i matematiken. 
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Malmer (1996) tydliggör att det är viktigt att undervisningen i matematik anpassas efter 

elevernas utgångsläge och kapacitet. Det är viktigt att eleverna får den extra hjälp de har 

behov av redan i de tidiga årskurserna. 

 

”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska 

det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och 

utvärderas.” (Skollagen [SL], SFS 2010:800, kap. 3, 9§) Även i Skollagen (SFS 2010:800) 

nämns det att elever som är i behov av särskilt stöd ska få ett åtgärdsprogram upprättat. Det 

särskilda stödet eleven får ska ges på det vis och i den utsträckning som krävs för att eleven 

ska ha möjlighet att nå kunskapskraven. 

 

Enligt Logopedbyrån Hill AB (2010) inte går att bota dyskalkyli. Enligt dyskalkylins 

medicinska definition är diagnosen  kronisk och det är inte möjligt att träna bort. Dock kan en 

diagnostisering leda till att finna svagheter och styrkor hos elevens matematiska kunskaper. 

Detta kan leda till att pedagogerna kan arbeta för att underlätta matematiken för eleven. Får 

eleven rätt hjälp kan dennes förmågor utvecklas. En definitiv diagnos först kan sättas när 

eleven går i mellanstadiet. Detta för att kunna konstatera att rätt hjälp inte förbättrat 

problemen. Adler (2001) nämner dock att det är viktigt att eleven får rätt hjälp tidigt. 

 

Adler (2001) förklarar också att diagnostiseringen är viktig för planeringen av rätt 

hjälpinsatser. All hjälp är nämligen inte bra och en del av hjälpen kan till och med försämra 

problemen. Det är viktigt att eleven får utmaningar dock ska dessa vara på rätt nivå för 

eleven, de ska alltså inte vara för svåra eller lätta. Verktygen eleven får tillgång till ska hjälpa 

denne att kompensera för sina svårigheter. Eftersom dyskalkyliker inte är en enhetlig grupp är 

det viktigt att de får hjälp på individnivå. 

 

Det är viktigt att dyskalkyliska elever upptäcks. Enligt Butterworth och Yeo (2004, 2010) är 

strukturerad undervisning viktig för att eleverna ska kunna lära sig genom det material 

pedagogen erbjuder dem. Går arbetet för fort fram kan eleverna bli förvirrade och det kan 

även leda till att eleverna glömmer bort kunskapen de tidigare tillägnat sig. Det är även viktigt 

för en pedagog att förse eleverna med en stor mängd övningar, överinlärning och repetition. 

Butterworth och Yeo (2004, 2010) nämner fem sätt som är användbara vid undervisning av 

dyskalkyliska barn. Dessa är undervisa grundläggande kunskap, undervisa i väldigt små och 

progressiva steg, försiktigt begränsa alla krav på att minnas, undervisa intensivt och cykliskt 

och försiktigt vägleda eleverna från det konkreta till det abstrakta: 

 

Att undervisa grundläggande kunskap innebär att pedagogen ser till elevernas tidigare 

kunskaper och utifrån dem ser till att eleverna förvärvar de grundläggande kunskaperna. 

Eftersom matematikundervisningen går i alldeles för hög fart för dyskalkyliker är det viktigt 

att pedagogen strukturerar undervisningen annorlunda för dem, vilket är vad undervisa i 

väldigt små och progressiva steg handlar om. Det handlar även om att återkomma till kunskap 

som eleverna redan  mött för att de ska förankra den kunskapen och för att få tillgång till ny 

kunskap. Dyskalkyliker har försämrat långtidsminne och arbetsminne, det är därför viktigt att 

pedagogen försiktigt begränsar alla krav på att minnas för eleverna. Detta är möjligt om 
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undervisningen bygger på en dialog. Pedagogen bör undervisa intensivt och cyklist. Det 

innebär att eleverna får färdighetsträna genom aktiviteter som de tycker är roliga. 

Dyskalkyliker har besvär med att tänka abstrakt och får en stor hjälp av konkreta material, 

men de är viktigt att de lär sig att tänka abstrakt. Därför bör pedagogen försiktigt vägleda 

eleverna från det konkreta till det abstrakta. 

 

3.3 Förankring i styrdokumenten 

 

3.3.1 Skollagen 

 

”För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda 

stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå 

de kunskapskrav som minst ska uppnås.” (SL, SFS 2010:800, kap.3, 10§) I skollagen (SFS 

2010:800) nämns det att en elev ska ges särskilt stöd, om eleven genom utredning visar behov 

av det. Det nämns även att eleven ska ges det särskilda stödet på det sätt och i den omfattning 

som krävs för att eleven ska uppnå kunskapskraven. 

 

3.3.2 Läroplanen 

 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” 

(Skolverket, 2011, s.8) Under kapitlet en likvärdig utbildning förklaras det i skolverket (2011) 

att undervisningen ska bidra till elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Detta ska 

ske med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Hänsyn ska, med andra ord, tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan har ett 

särskilt ansvar för elever med svårigheter. I kapitlet kunskaper är en riktlinje att pedagoger 

ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. I kapitlet skolans uppdrag nämn 

s det att skolan ska stimulera elevens inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. 

 

Angående matematiken är ett av målen i kapitlet kunskaper att eleverna ska lära sig att 

använda ett matematiskt tänkande. I kursplanen för matematik är en  del av syftet att eleverna 

ska utveckla deras kunskaper angående matematik och dess användning i vardagen även inom 

olika ämnesområden. Elevens intresse för matematik och dennes tilltro till sin förmåga att 

använda matematik ska utvecklas. 

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 

matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. (Skolverket, 2011, s.62) 
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”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” 

(Skolverket, 2011, s.14) Angående användningen av tekniska verktyg är ett av målen i 

kapitlet kunskaper att eleverna ska kunna  använda modern teknik som ett verktyg för 

skapande och lärande. En av riktlinjer i kapitlet kunskaper är att eleverna ska få möjlighet att 

använda olika uttrycksmedel. 
  

3.4 Tekniska verktyg 

 

Idag finns det fyra tekniska verktyg som är aktuella inom dagens skolundervisningen. Dessa 

fyra verktyg är miniräknaren, datorn, mobiltelefonen och surfplattan. 

 

3.4.1 Miniräknaren 

 

Sterner och Lundberg (2002) klarlägger att miniräknaren är ett kraftfullt verktyg. Med hjälp 

av miniräknaren kan elever med svårigheter uppleva att de lyckas med matematiska 

problemlösningar. Genom användning av miniräknaren kan eleverna arbeta med komplexa 

matematiska problem. När det är miniräknaren som genomför beräkningarna kan eleverna 

koncentrera sig på problemlösningen. Det leder till att eleverna upplever att de lär sig mer och 

vågar arbeta med avancerade matematiska problem. 

 

Miniräknaren är det vanligaste och enklaste verktyget enligt Hedrén (2001). Miniräknaren kan 

användas för att lösa långa och komplicerade uträkningar som består av många tal alternativt 

tal med många siffror. Den kan även användas som en kontroll för de uträkningar eleven gjort 

i huvudet eller med penna och papper. Med hjälp av miniräknaren förbättrar eleverna sina 

förmågor att bedöma tals storleksordning, välja rätt räkneoperationer och plocka ut relevant 

information i textuppgifter. Användning av miniräknare leder även till att eleverna arbetar 

med stora tal, negativa tal och tal i decimalform mycket tidigare än vid användning av papper 

och penna. Eleverna får även ett större ansvar för sitt lärande, eftersom läraren ingriper i 

mindre utsträckning vid användning av miniräknare. 

 

Butterworth och Yeo (2004, 2010) förklarar att det är viktigt för dyskalkyliker att få använda 

miniräknare, eftersom miniräknarfärdigheter är en del av vardagsfärdigheter som alla behöver 

för att kunna vara självständiga i vuxenvärlden. Det är viktigt att pedagogen tidigt  lär 

dyskalkylikerna hur de ska använda miniräknaren. Eleverna kan antingen använda den för att 

kontrollera sitt eget arbete eller använda den vid uträkningar i textuppgifter. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm, u.å.) nämner att det finns digitala miniräknare i 

datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Dessa digitala miniräknare kan vara ett bra stöd 

eftersom en del av dem innehåller en kontrollremsa som gör det möjligt att följa uträkningen 

steg för steg. En del miniräknare har även talstöd som gör det möjligt att få uträkningen 

uppläst. 
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3.4.2 Datorn 

 

Enligt skoldatateket (u.å.) är det en värdefull förberedelse inför framtiden att förvärva en 

datorvana. Datorn är även ett viktigt pedagogiskt verktyg i undervisningen eftersom den ger 

möjlighet till individuell anpassning. Förmågan till skriftligt formulerande höjs genom  

datoranvändning. Digital text kan läsas upp med hjälp av talsyntesprogram. Eleverna kan 

förbättra sin förmåga till automatiserad kunskap när det gäller tabeller, stavning och glosor.  

Några datorprogram övar läshastighet, läsförståelse och studieteknik. Andra program tränar 

arbetsminnet och hjälper eleverna att organisera sina studier. Programmen har muntliga 

instruktioner och de ökar koncentrationen, motivationen och arbetslusten.  

 

Ljungblad (2003) förklarar att en del av datorprogrammen har med en tidsfaktor när 

uppgifterna registreras. Vilket gör det möjligt för pedagogen att i efterhand studera hur lång 

tid olika uppgifter tog för eleverna. Det är dock inte endast en dator som krävs för att den ska 

vara ett alternativ och en variation i uppgifter och aktiviteter i matematikundervisningen 

menar Lingefjärd och Holmquist (2001). Det krävs även datorpgoram som  hjälper elevernas 

inlärning. 

 

Spsm (u.å.) nämner att, förutom en digital kalkylator, kan även talsyntesprogram vara en stor 

hjälp för dyskalkyliska elever. Det finns ett antal olika talsynteser. Dessa är Text to speech, 

ClaroRead, WordRead Plus, Vital och CD-ORD. Undervisningen kan även underlättas om 

eleverna får skriva med tangentbord. Med programmet Microsoft Word kan eleven skriva 

matematiska tecken. Det är även möjligt att ladda ner programmet Matematiska tecken för att 

få fler tecken att använda i Microsoft Word. Sedan blir det även allt vanligare att 

matematikböcker finns tillgängliga som e-böcker. Skoldatateket (u.å.) förklarar att E-böcker 

innefattar talböcker, ljudböcker och textböcker. 

 

3.4.3 Mobiltelefonen och surfplattan 

 

Enligt Skoldatateket (u.å.) kan tidsenliga mobiltelefoner hjälpa till att organisera och 

underlätta vardagen för  dyskalkyliska elever. De används inte endast till att  ringa och skicka 

meddelanden längre. Surfplattor är som mobiltelefoner utan möjligheten att ringa.  

 

Mobiltelefonen och surfplattan kan  användas som minnesstöd och anteckningshjälp. Det är 

möjligt genom att använda digital röstinspelare eller textanteckning. Ett annat alternativ är att 

fotografera handskrivet material. Andra användningsområden för verktygen är tidur, klocka 

och miniräknare. Andra användbara program är olika typer av e-böcker. Genom verktygen går 

det att koppla upp sig mot Internet och använda sig av webbens enorma utbud.  

 

Det finns också möjlighet att ladda ner tillämpningsprogram. Dessa program kallas 

applikationer. Skoldatateket (u.å) har förslag på några applikationer som används i 

matematikundervisningen och som kan hjälpa elever med matematiska svårigheter. Dessa 

applikationer är King of Math Junior, NOMP, Fingu, Moji Klockis, Motion Math: Hungry 

Guppy, Mystery Math Town, Räkneråttan, Symmetry Shuffle och Symbol. 1plus1 (bilaga 1).  
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3.5 Teoretisk utgångspunkt 

 

Som teoretisk utgångspunkt valdes den kognitiva teorin och då är det Piagets inriktning av 

teorin som har varit utgångspunkten för studien. 

 

3.5.1 Kognitiv teori 

 

Kognition kommer från ordet cognitio förklarar Hwang och Nilsson (2003). Cognitio handlar 

om kunskap, tänkande och lärande. Ordet täcker de saker som händer i hjärnan som 

varseblivning, tänkande, tolkning, inlärning, minne, fantasi och symboler. Fokuset inom de 

kognitiva teorierna ligger på människors tankeprocesser, hur de är uppbyggda, hur de 

utvecklas, hur de påverkar uppfattningen och förståelsen av världen likaså hur allt detta 

slutligen påverkar beteendet. Inom de kognitiva teorierna uppfattas det att vi har ett syfte med 

vårt beteende och att vi förutsätter att andra också har det. Enligt de kognitiva teorierna ses 

människorna som tänkande, rationella och medvetna varelser. Vi konstruerar vår bild av 

världen utifrån våra erfarenheter. Personer söker även aktivt kunskap för att kunna bygga upp 

en betydelsefull bild av den yttre verkligheten.  

 

Enligt Viklund (1977) försöker kognitiva teorier skildra personers begreppsbildning och 

minne. Människors uveckling anses vara ett aktivt samspel mellan vår inneboende möjlighet 

och omgivningens krav. Redan som nyfödda anses vi vara aktiva varelser med förmåga att 

aktivt interagera med omgivningen. Människor anses även som nyfödda vara motiverad att 

söka kunskap och erfarenheter när vi möter vår omgivning. Motivationen för människors 

utveckling beror på den positiva känslan som utvecklas i samband med att vi utvecklar våra 

kunskaper och erfarenheter. Något människor strävar efter är att nå jämvikt med miljön och 

att utvecklas därigenom. Vi utvecklas dock mest när det är en obalans mellan oss och miljön 

eftersom vi utvecklas mest vid möte med nya kunskaper och erfarenheter. För att barnet ska 

utvecklas i mötet med sin omgivning är det viktigt att en dialog skapas mellan den vuxne och 

barnet. Förutsättningarna för dialogen bestäms av barnet och den vuxne. I dialogen erbjuder 

den vuxne sina kunskaper och erfarenheter till barnet och barnet erbjuder sina kunskaper och 

erfarenheter till den vuxne. När det gäller pedagogik söker den vuxne och barnet 

ämnesområden och problemställningar att arbeta med tillsammans. Det som är viktigt här är 

att pedagogen använder elevens kunskaper och erfarenheter för att anpassa undervisningen för 

eleven. Viklund (1977) menar att det är viktigt att eleven väljer att lösa problematiska 

uppgifter istället för att undvika dem. 

 

3.5.2 Jean Piaget 

 

Hwang och Nilsson (2003) förklarar att schweizaren Jean Piaget är en av represanterna för 

den kognitiva teorin. Piagets teori är inriktad på barns tankemässiga utveckling. Piaget kom 

fram till att utvecklingen av tänkandet sker i olika stadier, dock bygger dessa stadier på 

varandra. Ahlberg (1995) tydliggör att enligt Piaget når människor kunskaper om världen 

genom sina handlingar. 
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Hwang och Nilsson (2003) nämner att det finns en annan del av Piagets teori. Inom denna del 

anser Piaget att en ständig strävan för människor är att förstå och begripa omvärlden. Piaget 

anser även att vår intelligens beror på hur bra vi lyckas. Sedan anser Piaget att personer 

anpassar sina gamla erfarenheter till de nya erfarenheterna. Detta gör vi genom antingen 

assimilation eller ackommodation. Assimilation innebär att människor integrerar de nya 

kunskaperna med de gamla. Ackommodation innebär en förändring av de gamla 

erfarenheterna för att anpassa dem till de nya erfarenheterna.  

 

Qvarsell (1978) belyser att enligt Piagets inlärningsteori är övning och erfarenhet vid 

handlande med föremål en av de faktorer, som gäller för människors mentala utveckling. 

Denna erfarenhet kräver samarbete med objekten och den är ett resultat av aktivt samspel med 

miljön. För att barnet ska lära sig om sin omgivning måste det handla gentemot den. 
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4 Tidigare forskning 
 

Här presenteras vad tidigare forskning kommit fram till angående användningen av tekniska 

verktyg i undervisningen. Forskningen presenteras i kronologisk ordning, med den tidigaste 

forskningen först. 

 

4.1 1990-talet 

 

Malmer (1996) anser att datorn kan få allt större betydelse som verktyg i 

matematikundervisningen. Dock ska datorn inte vara en ersättning utan ett komplement till 

undervisningen. Användningen av datorn kan leda till att eleverna lyckas med matematiken. 

Genom att lyckas med matematiken kan eleverna känna stimulans och uppmuntran. 

 

Öjelund (1998) anser att datorn är ett mångsidigt verktyg och att det är viktigt att eleverna 

redan i skolan får en god datorvana. Datorprogrammen som används i 

matematikundervisningen ger eleverna möjlighet att färdighetsträna många delar av 

matematiken. En del av dessa delar är baskunskaperna, alltså addition, subtraktion, 

multiplikation och division. En annan del är enheter som är aktuella inom matematiken. 

 

4.2 2000-talet 

 

Farkell-Bååthe (2000) anser att människor ständigt blir mer beroende av datorn. Därför måste 

elever få använda datorer under sin skoltid som förberedelse för vuxenlivet. Genom att 

använda datorn kommer eleverna dessutom komma fram till lösningar snabbare än om de 

skulle lösa ett problem med penna och papper. Att använda datorn höjer även elevernas 

arbetsresultat. För att öka elevernas arbetsresultat måste datorprogrammen dock vara 

funktionella och användbara. Programmen måste med andra ord kunna hjälpa eleverna på 

deras nivå. Användningen av datorn gör undervisningen mer intressant och roligare för 

eleverna. Speciellt eftersom den tilltalar fler sinnen än vad papper och penna gör. 

 

Användningen av tekniska verktyg under 1990-talet har lett till en förändring i målen för 

matematik, det konkreta genomförandet, undervisningsmaterial samt elevernas förutsättningar 

och erfarenhetsmässiga grund för inlärning av matematik enligt Blomhøj (2001). 

Användningen av datorprogram i algebra, geometri och analys kan leda till att eleverna får 

nya möjligheter till att uppleva och förklara matematiska företeelser. Datorn skapar, 

tillsammans med undervisningsprogram, en inlärningsmiljö där den själv är en del samtidigt 

som den ger eleven möjlighet att interagera med inlärningsmiljön. Det är dock viktigt för 

eleverna att de har kontroll över sin egen verksamhet inom denna inlärningsmiljö. Det kan 

annars leda till att elevernas aktiviteter endast blir en avkodning av vad läraren vill att de ska 

göra. 
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Brodin och Lindstrand (2007) informerar att människor insåg redan när de tekniska verktygen 

introducerades att dessa verktyg skulle lösa många problem inom skolans värld för de elever 

med svårigheter. Det gjordes stora satsningar för att introducera tekniska verktyg i skolor 

under 1990-talet. Det satsades redan  på 1960-talet på tekniska verktyg till skolan. Dock blev 

denna satsning endast riktad mot elever som redan hade ett stort datorintresse. Satsningen på 

tekniska verktyg var tyvärr inte pedagogiskt förankrade. En satsning gjordes 1998 för att 

informera pedagoger om hur de tekniska verktygen kunde användas som lärande verktyg. 

Elever i behov av särskilt stöd är ofta dem som lyfts fram som vinnare av att tekniska verktyg 

introducerades i skolan. Den forskning som finns visar att dessa elever får det stöd de behöver 

av verktygen om de får rätt stöd. Dock finns det stora brister i utvecklingen av pedagogernas 

kunskaper, tillgången på utrustning och relevanta programvaror. Har inte tekniken ett 

användningsområde har den heller inget värde då den inte har någon effekt på elevernas 

utbildning. 

 

Enligt Hallerström och Tallvid (2008) påverkar datorn undervisningen positivt. 

Undervisningen blir lättare och roligare för eleverna när de använder datorn. Eleverna tar 

bättre ansvar för sitt skolarbete både uppgifterna i skolan och läxorna hemma. Det är lättare 

för eleverna att hitta information vid användning av datorn. Tillgängligheten av egen dator 

leder till att eleverna lär sig mer eftersom de inte behöver bråka om de datorer som finns i 

skolan. 

 

4.3 2010-talet 

 

Enligt Spsm (2013) kan tidsenliga och tillgängliga tekniska verktyg leda till att lärmiljön kan 

anpassas efter varje elevs behov. Därför är dessa verktyg extra värdefulla för elever i behov 

av särskilt stöd. Användningen av tekniska verktyg kan vara lösningen om eleverna ska kunna 

nå kunskapskraven och för att eleven ska kunna ta del av och vara delaktig i skolarbetet. 

Skolan kan med hjälp av tekniska verktyg erbjuda olika vägar och möjligheter efter elevernas 

behov. Studier har visat att elever, pedagoger och föräldrar upplevt att tekniska verktyg har ett 

positivt samband mellan elevernas användning av verktygen i skolan och  

deras resultat. För många elever kan digital kompetens vara lösningen till ett lyckat lärande.  

Spsm (2013) informerar att det är många kommuner och skolor som satsar på att öka 

tillgången till tekniska verktyg. Problemet är dock att det är samma verktyg till alla.  

Det krävs även mer utbildning av pedagoger för att tekniska verktyg ska ha en positiv  

effekt på elevernas lärande. 

 

Matematik är det skolämne där tekniska verktyg används i minst utsträckning enligt 

undersökningar från 2012 berättar Ryan (2013). Dock märks en positiv förändring i 

pedagogers åsikter angående verktygen. Allt fler pedagoger ser värdet av att använda sig av 

dem. Verktygen tränar eleverna på att växla mellan bland annat uttrycksformer och att 

kommunicera matematik. De kan även hjälpa till med färdighetsträning. Genom att använda 

tekniska verktyg lär sig eleverna fler sätt att se matematiken på. Det finns även applikationer 

som använder sig av konkreta material, som exempelvis centikuber. Det är lätt att det 
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matematiska innehållet försvinner från det konkreta materialet som används. Eftersom 

elevernas fantasi kan leda till att materialet blir leksaker istället. Detta är inte möjligt att hända 

i samma utsträckning med tekniska verktyg. Ryan avslutade sin föreläsning med att ta upp fler 

positiva aspekter på användningen av tekniska verktyg. Först och främst blir det mer fokus på 

matematiken när dessa verktyg används och elevernas koncentration ökar. De tekniska 

verktygen  är ett medel för ett dialogbaserat lärande. Fysiska hinder som exempelvis 

motoriken sätter inte stopp för inlärningen. Pedagogerna får en del avlastning genom att 

eleverna får feedback på deras arbete direkt när de använder verktygen. Pedagoger behöver 

alltså inte lägga tid på att rätta elevernas arbeten. Tekniska verktyg hjälper eleverna att öva, 

synliggöra och dokumentera deras förmågor. Tekniska verktyg leder även till att eleverna kan 

ta eget ansvar för sitt lärande. Verktygen  underlättar för pedagogerna att bedöma elevernas 

förmågor. Ryan tydliggör till sist att det dock är mycket viktigt att pedagogerna får den 

tekniska kompetens som krävs för de tekniska verktygen. 
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5 Metod 
 

Som metod för denna studie har den kvalitativa forskningsintervjun använts. Under denna 

rubrik kommer en genomgång av kvalitativa studier och den kvalitativa forskningsintervjun. 

Sedan kommer en förklaring till varför den kvalitativa forskningsintervjun valdes som metod. 

Det blir även en genomgång angående urvalet av intervjupersoner och etiken vid 

intervjustudien. Till sist förklaras det hur intervjuerna genomfördes och hur datan 

bearbetades. 

 

5.1 Kvalitativa studier 

 

Bryman (2001, 2002) nämner att kvalitativa studier stödjer sig på en forskningsstrategi vars 

tonvikt oftare ligger på ord än på kvantifiering när data samlas in och analyseras. En kvalitativ 

forskningsstrategi är till sin art induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Patel och Davidson 

(2003) förklarar att forskaren skaffar en djupare kunskap genom kvalitativa undersökningar 

jämfört med den fragmentiserade kunskap forskaren får vid användning av kvantitativa 

metoder.  

 

Enligt Svenning (2003) kan forskningsprocessen ses som tolkningar av verkligheten. Den 

kvalitativa forskaren arbetar med forskningsområden där människor anses ha en uppfattning. 

Kodningen i kvalitativa studier består av tre delar öppen kodning, axiell kodning och selektiv 

kodning. Under den öppna kodningen söker forskaren efter ansatser och mönster. Under axiell 

kodning har forskaren organiserat upp med begrepp och koder från den öppna kodningen. 

Kodningen blir djupare och forskaren försöker finna länkar mellan olika begrepp. Under den 

selektiva kodningen letar forskaren efter fall som stödjer alternativt illustrerar teman som 

framkommit vid de tidigare kodningarna. Kodningen och analysen samordnas sedan i den 

kvalitativa analysen.  

 

Svenning (2003) tydliggör att jämfört med den kvantitativa analysen är den kvalitativa 

analysen mer induktiv. Med empirin visar analysen mer på att en teori eller generalisering är 

trolig. Kvalitativ analys är inte lika abstrakt som kvantitativ analys. Den är närmare rådatan 

och den stödjer sig på ord och utförs ofta på mindre material. Intresset ligger i vad innehållet 

speglar för djupare fenomen. Analysen baseras ofta på frånvaro alternativt närvaro av ett 

speciellt innehåll. Innehållet hänvisar ofta till kommunikatorns intentioner och effekterna på 

mottagaren med utgångspunkt i ett innehåll. Syftet är att hitta exemplifieringar, genom dessa 

exempel kan forskaren dra mer eller mindre genomgripande slutsatser. Analysen gör det 

möjligt att upptäcka nya forskningsområden och nya infallsvinklar på redan existerande 

fenomen. Den växlar regelbundet mellan datainsamling och analys. Enligt Trost (2010) är det 

även viktigt att undersöka ändringar i deltagares tankar och åsikter. I denna studie används 

den kvalitativa forskningsintervjun som metod. 
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5.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 

 

Enligt Starrin och Renck (1996) härstammar ordet kvalitaiv från latinets qualitas. Qualitas har 

tre betydelser beskaffenhet, egenskap eller sort. Av detta kan slutsatser dras att den kvalitativa 

forskningsintervjun är en metod för att undersöka egenskapen hos någonting. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att intervjun används för att förstå världen från intervjupersonens 

perspektiv. Patel och Davidson (2003) förklarar att den är en teknik, vars insamling av 

information bygger på frågor och enligt Trost (2010) strävar intervjuaren därför efter att få 

svar på frågan hur vid användning av intervjun. Det är intervjupersonens åsikter och 

erfarenheter som är viktiga vid en kvalitativ forskningsintervju.  

 

Patel och Davidson (2003) klargör att det är två aspekter som bör tas hänsyn till vid 

användning av den kvalitativa forskningsintervjun. Dessa två aspekter är grad av 

standardisering och grad av strukturering. Grad av standardisering beror på hur frågorna 

formuleras. Det beror även på om samma frågor ställs och om de ställs i samma ordning vid 

varje intervju. Vid låg grad av standardisering formuleras frågorna under intervjutillfället och 

anpassas efter varje intervjuperson. Vid hög grad av standardisering används förutbestämda 

frågor i samma ordning vid varje intervjutillfälle.  Grad av strukturering beror på vilken typ 

av frågor som används. Vid hög grad av strukturering har frågorna fasta svarsalternativ. Vid 

låg grad av strukturering är frågorna öppna frågor. Sådana frågor innebär att intervjupersonen 

har möjlighet att svara fritt på frågorna. 

 

Enligt Trost (2010) består den kvalitativa forskningsintervjun av tre steg. Forskningen börjar 

med insamling av data genom intervjuerna. Sedan analyseras datan som samlats in. 

Intervjuerna analyseras genom att forskaren läser igenom anteckningarna och funderar över 

vad denne såg och hörde under intervjusituationen. Till sist tolkar forskaren datamaterialet 

med hjälp av teoretiska verktyg. Dock är det inte ett måste att dessa steg kommer i åtskild 

ordning. Det är vanligt att forskaren börjar analysen redan under intervjun och även analyser 

när denne tolkar datamaterialet. 

 

5.3 Val av metod 

 

Patel och Davidson (2003) förklarar att kvalitativa forskningsintervjuer oftast har en låg grad 

av strukturering. Vilket innebär att intervjufrågorna ger intervjupersonen utrymme att svara 

med egna ord. Kvalitativa forskningsintervjuer kan också leda till nya insikter för både 

intervjuaren och intervjupersonen. Trost (2010) klargör att det ställs enkla och raka frågor 

under kvalitativa forskningsintervjuer. Dessa frågor får sedan komplexa och innehållsrika 

svar. Detta leder till att intervjuaren har ett otroligt rikt material där det finns många 

intressanta skeenden, åsikter och mönster. 

 

Bryman (2001, 2002) menar att det är flexibiliteten i intervjun som gör denna metod attraktiv 

att använda. Enligt Trost (2010) är det syftet med studien som bestämmer vilken typ av metod 

som ska väljas. Är syftet med studien att försöka förstå människors sätt att resonera eller 



 

17 
 

reagera är den kvalitativa forskningsintervjun rätt metod. Den är även rätt om intervjuaren vill 

urskilja eller särskilja varierande handlingsmönster. Är frågeställningarna ställda för att förstå 

eller hitta mönster är den kvalitativa forskningsintervjun rätt metod. Syftet med denna 

intervjustudie och frågeställningarna till studien följer Trosts riktlinjer, när det gäller att välja 

den kvalitativa forskningsintervjun som metod. 

 

5.4 Urval 

 

Urvalet av intervjupersonerna gjordes med tanke på syftet och frågeställningarna till denna 

studie. Intervjupersonerna bestod av pedagoger, speciallärare och specialpedagoger som är 

verksamma i grundskolans tidigare år. Dessa pedagoger valdes eftersom de möter elever med 

dyskalkyli och deras arbete med eleverna kan se olika ut. Intervjupersoner som använder sig 

av tekniska verktyg och pedagoger som inte använder tekniska verktyg var av intresse för 

denna studie. För att komma i kontakt med en del av pedagogerna kontaktades rektorer, andra 

kontaktades direkt. Kontakten till samtliga intervjupersoner genomfördes genom mejl. Det 

blev två olika typer av mejl. Mejlet som skickades till rektorerna var ett missiv (bilaga 1). 

Enligt nationalencyklopedin (2013) är missiv ett brev som medföljer en skrivelse och 

rekommenderar denna till mottagaren. De andra pedagogerna fick ett mer personligt mejl 

(bilaga 2). Dock innehöll båda mejlen en förklaring av studien och syftet med intervjuerna.  

 

5.5 Etik 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som bör följas inom forskning där 

undersökningsdeltagare finns. Dessa krav är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet definierar kraven på detta vis: 

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera undersökningsdeltagare varför 

forskaren vill att de ska delta i undersökningen. Undersökningsdeltagare ska även informeras 

om att det är frivilligt att medverka. Detta krav följdes i de mejl som skickades. 

Undersökningsdeltagarna blev även informerade om detta vid intervjutillfället innan intervjun 

startade. 

 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt 

och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.  

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7) 

 

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares samtycke” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9) Samtyckekravet handlar om att forskaren måste få 

Undersökningsdeltagarens samtycke att denne vill vara med i undersökning. Detta krav 

följdes eftersom  de pedagoger som  ville delta kontaktade mig. 
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”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående.” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12) Konfidentialitetskravet innefattar undersökningsdeltagares 

personuppgifter. Undersökningsdeltagare kommer vara anonyma och personuppgifter om dem 

kommer att förvaras otillgänglig för andra än  forskaren. Detta krav följdes i de mejl som 

skickades och undersökningsdeltagarna blev även informerade om detta vid intervjutillfället, 

innan intervjun startade. 

 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” (Vetenskapsrådet, 2002, s.14) 

Nyttjandekravet innefattar även den undersökningsdeltagares personuppgifter. Uppgifter om 

undersökningsdeltagare får endast användas för forskningsändamål och inte lämnas ut. Detta 

krav blev undersökningsdeltagarna informerade om vid intervjutillfället innan intervjun 

startade. 

 

5.6 Genomförande 

 

Genomförandet av intervjun bestod av två delar. Först planeringen av vilken typ av intervju 

som skulle genomföras och vilka frågor som skulle ställas. Sedan själva genomförandet av 

intervjuerna. 

 

5.6.1 Intervjuplanering 

 

Intervjuerna följer Patel och Davidsons (2003) definition av standardisering och strukturering. 

Intervjuerna har en hög grad av standardisering samtidigt som de har en låg grad av 

strukturering. Detta beror på att alla pedagoger ska få samma frågor och att de ska ha 

möjlighet att svara på frågorna med egna ord. De första frågorna (bilaga 3) handlar om 

intervjupersonens bakgrund. Dessa frågor ställdes eftersom det kändes relevant för studien att 

veta vilken typ av pedagog intervjupersonen var och hur länge personen varit verksam. 

Resterande frågor har utvecklats i enlighet med frågeställningarna för studien. 

 

5.6.2 Intervjuernas genomförande 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det olika möjligheter att anteckna intervjuer för att 

kunna analysera och bearbeta dem. Jag valde att använda mig av ljudbandspelare och 

anteckningar vid två av intervjuerna. Kvale och Brinkmann förklarar att användning av 

judbandspelare kan leda till att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun. Ljudbandspelaren som användes var applikationen Sound Recorder som är 

tillgänglig för androidprodukter. Vid tredje intervjun användes endast anteckningar då det 

blev en distansintervju eftersom jag och intervjupersonen befann oss på olika orter. 

Anteckningarna blev i form av enstaka ord vid de två första intervjuerna och vid tredje 

intervjun bestod anteckningarna av längre meningar. Enligt Kvale och Brinkmann kan 

anteckningar användas för att skriva n er de viktigaste delarna av intervjun. 
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5.7 Databearbetning och analys 

 

Kvalitativa forskningsintervjuer resulterar i att forskaren arbetar med en mängd textmaterial 

förklarar Patel och Davidson (2003). Anteckningar och ljudupptagningar ska renskrivas och 

läsas igenom. Slutprodukten av bearbetningen är ofta en text som innehåller citat från 

intervjuerna och forskarens kommentarer och tolkningar. Det finns ingen självklar metod för 

hur datamaterialet från intervjuerna bör bearbetas. Hur materialet bearbetas bestämmer 

forskaren. Även Trost (2010) tydliggör att det inte finns en specifik teknik för bearbetning av 

materialet från intervjuerna. Det är forskarens kreativitet och fantasi som är hjälpmedel i 

bearbetningen. Även Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att det inte finns specifika regler 

för bearbetningen. Dock är det enligt dem viktigt att bestämma hur noggrant intervjuerna ska 

återges. Bearbetningen och analysen går efter modellen meningskoncentrering. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) innebär meningskoncentrering att forskaren förkortar 

intervjupersonens uttalanden under till kortare formuleringar för att ta ut den information som 

är passande till forskningen som görs. I detta fall är det de delar av intervjun som besvarat 

intervjufrågorna som tagits ut. 

 

5.8 Reliabilitet och validitet 

 

Patel och Davidson (2003) förtydligar att reliabilitet och validitet är beroende av varandra. 

Mätningen måste vara tillförlitlig för att forskaren ska veta vad denne mäter. Patel och 

Davidson (2003) förklarar att reliabiltet handlar om i vilken utsträckning undersökningen 

motstår slumpinflytande. När forskningen innefattar intervjuer handlar reliabiliteten om 

intervjuernas standardisering. Används exempelvis ljudinspelare ökar reliabiliteten. För att få 

god reliabilitet måste forskningen göras på ett trovärdigt sätt. Kvale och Brinkmann (2009) 

klargör att reliabiliteten handlar möjligheten att få fram samma resultat vid ett annat tillfälle 

av andra forskare. Det handlar om intervjupersonernas svar blir annorlunda när det är en 

annan intervjuare som genomför studien. Trost (2010) klarlägger att reliabiliteten innebär att 

forskningen är stabil och inte påverkats av slumpinflytande. Det innebär att alla intervjuare 

ska fråga på samma sätt och att situationen ska vara lika för alla. Det finns fyra komponenter 

som särskiljs hos begreppet reliabilitet. Dessa fyra komponenter är kongruens, precision, 

objektivitet och konstans:  

 

Kongruens gäller likhet mellan frågor som är tänkt att behandla samma sak. Precision beror 

på intervjuarens sätt att registrera svar. Objektivitet handlar om skilda intervjuares sätt att 

registrera svar. Objektiviteten är hög om de registrerar samma sak likadant. Konstans tar upp 

tidsaspekten  och förutsättningen för konstansen är att fenomen eller attityder inte ändrar sig.  

 

Patel och Davidson (2003) förtydligar att validitet handlar om likvärdigheten mellan vad 

forskaren säger att denne ska undersöka och vad denne verkligen undersöker. För att få god 

validitet måste forskaren veta att denne undersöker det forskaren avser att undersöka. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) och Trost (2010) handlar validitet om att frågan ska mäta det 

den är ämnad att mäta.   
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6 Resultat 
 

Denna del börjar med en presentation av de intervjuade pedagogernas bakgrund. Det redogörs 

om pedagogerna arbetat med dyskalkyliska elever, hur de arbetar idag med eleverna samt om 

och hur tekniska verktyg används. Sedan redogörs det även om  pedagogernas uppfattning om 

de tekniska verktyg som en del matematikundervisningen och som hjälp för dyskalkyliska 

elever. Till sist blir det en sammanfattning av resultatet. 

 

Tre pedagoger intervjuades under denna studie. Dessa pedagoger är verksamma inom olika 

områden i grundskolans tidigare år. Intervjupersonerna var en speciallärare, en 

specialpedagog och en mellanstadielärare. De har varit verksamma olika länge inom 

grundskolans tidigare år. Specialpedagogen har varit verksam i 36 år dock endast 8 år som 

specialpedagog, specialläraren har varit verksam i 6 år och mellanstadieläraren har varit 

verksam i 28 år. Samtliga har undervisat i matematik. För att följa Vetenskapsrådets (2002) 

konfidentialitetskrav kommer pedagogerna benämnas som specialpedagogen, specialläraren 

och mellanstadieläraren. 

 

6.1 Pedagogerna och dyskalkyliska elever 

 

Samtliga pedagoger har antingen arbetat eller arbetar med dyskalkyliska elever. Av de elever 

specialpedagogen har arbetat med har några av dem haft en fastställd diagnos och med några 

elever har hon förstått att det handlar om dyskalkyli på grund av elevernas symptom. 

Specialläraren förklarar att eleverna inte haft en faställd diagnos, dock har hon förstått att det 

handlar om dyskalkyli, precis som specialpedagogen, på grund av elevernas symptom. 

Mellanstadieläraren förklarar att de finns där hela tiden. En del av eleverna hon har arbetat 

med har haft en fastställd diagnos och med den andra delen har också hon förstått att det 

handlar om dyskalkyli på grund av elevernas symptom. 

 

Några elever har haft en diagnos men inte alla. (Specialpedagogen) 

De har inte haft någon diagnos men man har kunnat ana. (Specialläraren) 

De finns där hela tiden jag har en just nu eller kanske två. (Mellanstadieläraren) 

 

6.2 Dagens matematikundervisning 

 

Specialpedagogen arbetar med dyskalkyliska elever genom att förklara svåra begrepp och ge 

dem en förförståelse. Detta gör hon för att väcka elevernas intresse för matematik och för att 

underlätta arbetet i klassrummet. Specialpedagogen arbetar med tekniska verktyg dock känner 

hon att det inte alltid finns tid för dem. På hennes skola har de just nu Macdatorer dock är de i 

en övergångsperiod då de är på väg att byta från datorer till surfplattor. Specialpedagogen 

använder tekniska verktyg eftersom det varierar undervisningen. Dock anser hon att det är 

svårt att veta vilka program och applikationer som är bra att användas i undervisningen. 

 

Försöker väcka ett intresse hos eleverna och för att det ska gå lättare för dem i klassrummet. Dock  

kostar verktygen mycket och skolans ekonomi är ansträngd. (Specialpedagogen) 
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Specialläraren arbetar mycket med konkret material och bildligt stöd. Dyskalkyliska elever 

har problem med det abstrakta tänkandet därför är det viktigt att de får använda material för 

att hjälpa deras arbete. Specialläraren har endast testat att arbeta med surfplattor någon 

enstaka gång. Anledningen till detta är att hon inte lärt sig hur verktyget fungerar och vilka 

applikationer det finns att använda. Dock kommer hon att börja använda sig mer av tekniska 

verktyg när hon haft möjlighet att lära sig hur de fungerar och vilka applikationer hon kan 

använda i undervisningen. Specialläraren berättade att flera pedagoger på skolan hon är 

verksam på använder tekniska verktyg i deras undervisning och att en av dem använder 

tekniska verktyg i matematikundervisningen. 

 

Jag tror att det är jätteviktigt. Det kan vara svårt att ha det abstrakta tänkandet för en del elever som har 

svårigheter i matematiken och då behöver dem ett visst verkstöd för att kunna hänga upp sina tankar på 

nånting. (Specialläraren) 

 

Idag arbetar mellanstadieläraren med en stor variation av undervisningsmaterial. Det mesta av 

materialet har varit konkret. Hon använder denna typ av material för de allra flesta områden 

inom matematiken. Anledningen till denna variation är att hon vill nå alla elever med deras 

olika kunskaper och svårigheter. Eleverna själva ska även få möjlighet att använda den 

strategi och metod som de känner passar dem. Tekniska verktyg är några av dessa material. 

Eleverna har bland annat varsin dator . Hon brukar även arbeta med surfplattan och dess olika 

applikationer och låter eleverna använda sina mobiltelefoner som miniräknare. På skolan hon 

är verksam på har de en matteverkstad som innehåller olika material. 

 

Jag använder ett gäng med hjälpmedel för att variera och nå så många som möjligt. Detta beroende på 

hur just det enskilda barnet lär sig bäst. Sen väljer de sin strategi när och hur de vill räkna och jag som 

pedagog måste finna hur just det enskilda barnet vill arbeta när jag lärt ut ett nytt moment. 

(Mellanstadielärare) 

 

6.3 Pedagogers åsikter 

 

Specialpedagogen anser att tekniska verktyg ska vara en del av matematikundervisningen. Det 

är viktigt att få in dem som ett verktyg eftersom eleverna är intresserade av verktygen och det 

finns så otroligt mycket att använda sig av i undervisningen. Specialpedagogen anser att 

tekniska verktyg är ett bra verktyg för dyskalkyliska elever eftersom eleverna kommer snabbt 

åt det de behöver arbeta med. Dock anser specialpedagogen  att det är viktigt att eleverna även 

får arbeta med penna och papper. 

 

Vi måste få in det, eleverna är intresserad av dem, det finns otroligt mycket. Eleverna kommer åt det de 

behöver jobba med snabbt. Dock är det viktigt att de får jobba med penna och papper också.  

(Specialpedagog) 
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Specialläraren tycker även hon att tekniska verktyg ska vara en del av 

matematikundervisningen. Eleverna är intresserade av verktygen och det är även viktigt med 

variation eftersom eleverna lär sig på olika sätt. Specialläraren anser att tekniska verktyg kan 

hjälpa eleverna likaväl som de konkreta verktyg som används. Att använda den typen av 

verktyg kan vara en av många aktiviteter. Hon anser att det är viktigt med variation. 

 

Dels är barn intresserade av det och dels tycker jag att det är viktigt med variation. Barnen lär sig på 

olika sätt. Att kunna presentera många olika former av att lära sig saker det tror jag är bäst.  
Likväl som att andra saker kan hjälpa, det kan vara en aktivitet som liksom annat, men en variation som 

sagt. (Specialläraren) 

 

Mellanstadieläraren anser att tekniska verktyg ska vara en del av matematikundervisningen 

eftersom den  finns tillgänglig. Hon anser att det är viktigt att använda de verktyg som finns. 

De ska användas precis som  pennan används eftersom verktygen underlättar för eleverna. För 

mellanstadieläraren finns det fyra anledningar till att använda tekniska verktyg när det gäller 

undervisning av dyskalkyliska elever. Använder eleven datorn kan denne göra samma uppgift 

flera gånger och arbetet påverkas inte av att eleven har problem med att skriva. Det finns en 

stor mängd program och applikationer som de kan använda. De flesta eleverna har en egen 

telefon som kan användas som en miniräknare. All material som kan underlätta för de 

dyskalkyliska eleverna är bra. 

 

För att de finns och skall användas precis som pennan det vore ju dumt att inte använda dem. 

Användningen underlättar och är bra. Datorn tröttnar och dömer inte när de gör fel utan man kan göra 

om och om igen och inga papper blir kladdiga och det påverkas inte om man har svårt att skriva. Det 

finns många bra program och applikationer som kan användas men de måste väljas med omsorg. De 

kommer alltid att ha en telefon och ha hjälp av sin hjälpräknare det vill säga miniräknaren. Alla sätt 

som finns som kan underlätta för barn med detta problem är bra och datorn, telefonen, surfplattan, 

digitala klockor, tidsgivare och så vidare är just nu de tekniska verktyg som finns att ta hjälp av. Kanske 

kommer det fler tekniska verktyg i framtiden som blivande pedagoger kan ha glädje av och då skall de 

användas precis som pennan och svarta tavlan. (Mellanstadieläraren) 
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7 Diskussion 
 

Detta avsnitt börjar med en diskussion om litteratur som använts i arbetet. Sedan  blir det en 

diskussion om metoden. Resultatet kommer även diskuteras. Till sist kommer en 

slutdiskussion. 

 

7.1 Litteraturdiskussion 

 

Det svåraste till denna studie var att hitta tidigare forskning. En del av den  tidigare 

forskningen fann jag i sekundära referenser, Studentlitteratur AB och ett youtubeklipp. 

Anledningen till att jag använde dessa berodde på att jag inte fann referenserna som som 

förstahands referenser och jag tyckte det var viktigt att använda den tidigare forskningen som 

finns. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Till denna studie användes den  kvalitativa forskningsintervjun. Jag anser att det fungerat bra 

att använda denna metod. Jag har fått svar på studiens frågeställningar som krävde djupa svar 

och följdfrågor. Det är inte möjligt att få djupa svar i samma utsträckning och att ställa 

följdfrågor när kvantitativa metoder används. Vid användning av kvalitativa metoder möter 

jag som forskare studiedeltagarna. Detta sker oftast inte vid användning av kvantitativa 

metoder. Det är mötet som gör det möjligt att få djupa svar och ställa följdfrågor. Trost (2010) 

förklarar att de enkla och raka frågor, som ställs under en forskningsintervju, får innehållsrika 

svar.  

 

Användandet av applikationen Sound Recorder fungerade mycket bra och ljudet hade hög 

kvalitet vilket ledde till att jag kunde lyssna på inspelningarna utan problem. Tack vare 

applikationen kunde jag lyssna på intervjuerna för att kontrollera det som spelades in med 

mina anteckningar från intervjuerna. Anteckningarna hjälpte också, speciellt vid tredje 

intervjun då jag endast använde mig av anteckningar. Detta underlättade bearbetningen av det 

material jag fick under intervjuerna. Anledningen till att jag valde att använda både 

ljudinspelning och anteckningar var för att kunna koncentrera mig på det pedagogerna hade 

att berätta för mig under intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att 

ljudbandspelare kan användas för att intervjuan ska kunna koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken u i intervjun. Anteckningar kan användas för att registrera de viktigaste delarna ur 

intervjun. 

 

Jag valde att intervjua olika pedagoger för att få information från ett brett spektrum av 

pedagoger som möter dyskalkyliska elever och som är verksamma inom de årskurser jag 

kommer arbeta med. Nackdelen var att jag endast fick möjlighet att genomföra tre intervjuer 

dock var intervjuerna mycket innehållsrika. Jag tror även att jag skulle fått ett liknande 

resultat av att intervjua fler pedagoger. Anledning till att jag tror detta är att läroplanen säger 

att moderna och tidsenliga verktyg ska användas i undervisningen och tidigare forskning 
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förklarar att pedagogernas åsikter angående tekniska verktyg blir allt mer positiva. Jag antar 

att mängden pedagoger som jag fick möjlighet att intervjua begränsades på grund av att 

studien genomfördes i slutet av en termin och pedagoger har mycket att göra under denna 

period och att pedagogerna därför inte kunde avsätta tid för en intervju. En av pedagogerna 

intervjuades på distans, vilket ledde till att kroppsspråket försvann som hjälpmedel under 

intervjun. Dock var detta inget problem eftersom jag känner pedagogen sedan tidigare. 

Samtliga intervjuer skedde på platser som deltagarna fick bestämma, vilket ledde till att de 

kunde känna sig trygga och att intervjuerna kunde genomföras ostört. 

 

Enligt Trost (2010) innebär reliabiliteten att intervjutillfället ska vara lika för alla 

intervjudeltagare. Trost nämner att reliabiliteten består av fyra delar. Kongruens handlar om 

likheten mellan frågorna. Precision handlar om  hur svaren  registreras. Objektivitet handlar 

om hur intervjuarna registrerar svar. Konstansen  handlar om att intervjudeltagares attityder 

ändrar sig. I denna studie ställdes frågor angående hur tekniska verktyg användas och vad 

pedagoger har för åsikter angående verktygen. De följde studiens frågeställningar. 

Intervjuerna registrerades med hjälp av ljudupptagning och anteckningar, vilket ledde till att 

jag hade tillgång till intervjudeltagarnas svar efter intervjuerna. Objektiviteten är inte aktuell i 

detta fall då studien endast bestod av en forskare. Enligt Trost är det viktigt inom den 

kvalitativa forskningen att undersöka förändringar i deltagares åsikter och tankar, därför är 

konstansen  inte aktuell i denna studie. Utifrån detta anser jag att denna studie har god 

reliabilitet. 

 

Patel och Davidson (2003) förklarar att validitet innebär att forskaren undersöker det denne 

avser att undersöka. Intervjufrågorna som ställdes under intervjuerna handlade om vilka 

verktyg som används idag och hur de används samt vad pedagogerna hade för åsikter 

angående tekniska verktyg. Därför var intervjufrågorna kopplade till syftet och frågeställning. 

Jag undersökte alltså det jag skulle undersöka. Vilket betyder att validiteten är god. 

 

7.3 Resultatdiskussion 

 

Resultaten visade att samtliga pedagoger arbetat med dyskalkyliska elever. Även om de var 

osäkra på om det verkligen handlade om dyskalkyli för vissa elever. Detta visar att det finns 

ett behov för alla pedagoger inom skolans verksamhet att få reda på vilka verktyg som kan 

underlätta för dyskalkyliska elever. Malmer (1996) och Adler (2001) nämner att det är viktigt 

att  matematikundervisningen anpassas efter elevernas utgångsläge och kapacitet och att de 

får rätt hjälpinsats. Syftet med studien är att den ska leda till ökad kunskap angående hur 

tekniska verktyg kan hjälpa dyskaliska elever i grundskolans tidigare år. 

 

Dagens matematikundervisning 

 

Av de tre pedagogerna använder två av dem tekniska verktyg. Specialpedagogen använder 

datorn och mellanstadieläraren använder miniräknaren, datorn, mobiltelefonen och 

surfplattan. Hedrén (2001) förklarar att miniräknaren är det vanligaste och enklaste verktyget.  

Enligt skoldatateket (u.å.) är datorn ett viktigt pedagogiskt verktyg eftersom den kan leda till 
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individuell anpassning.  Mobiltelefonen och surfplattan kan användas som minnesstöd och 

anteckningshjälp. Detta visar att datorn och miniräknaren är de vanligaste verktygen. Jag 

antar att detta beror på att dessa verktyg funnits längre än mobiltelefonen och surfplattan. Att 

de funnits längre antar jag har lett till att det varit möjligt att undersöka hur verktygen kan 

användas i undervisningen. 

 

Denna studie visar att de deltagande pedagogerna hittat användning för tekniska verktyg. 

Syftet för studien var att ta reda på hur verktygen kan användas. Pedagogerna använder de 

tekniska verktygen för att variera elevernas utbildning och för att eleverna ska få använda det 

verktyg som passar dem bäst. Verktygen används även för att hjälpa eleverna med deras 

abstrakta tänkande och för att väcka deras intresse för matematik. Bland annat förklarar 

Butterworth och Yeo (2004,  2010) att eleverna har besvär med det abstrakta tänkandet. Syftet 

med matematik är enligt Skolverket (2011) att utveckla elevernas intresse för ämnet.  

 

Pedagogers åsikter 

 

En del av syftet var att undersöka pedagogers åsikter angående tekniska verktyg. Resultatet 

visar att pedagogerna anser att tekniska verktyg ska användas både i 

matematikundervisningen och för dyskalkyliska elever. Detta beror på att eleverna ska få en 

varierad undervisning. Enligt Ryan (2013) blir pedagoger allt mer positiva till användning av 

tekniska verktyg. Ryan (2013) förklarar även att tekniska verktyg kan variera elevernas 

undervisning. 

 

7.4 Slutdiskussion 

 

Efter denna studie anser jag att tekniska verktyg bör vara en del av de verktyg som 

dyskalkyliska elever använder, för att underlätta deras inlärning. För att verktygen ger en 

varierad undervisning och genom verktygen kan eleverna arbeta på sin egen nivå. Dock finns 

det  några aspekter att tänka på. Specialpedagogen nämnde att tekniska verktyg kostar mycket 

och skolans ekonomi är ansträngd. Därför kan det vara svårt för skolor att köpa in dessa 

verktyg. Den tidigare forskningen och mina intervjuer visar att det finns pedagoger som inte 

har kunskapen att använda tekniska verktyg. Dock får dessa pedagoger utbildning i att 

använda verktygen och de blivande pedagogerna lära sig hur de ska använda verktygen under 

sin utbildning. Därför är detta endast ett tillfälligt problem. Till sist nämnde samtliga 

pedagoger som deltog i intervjustudien och den tidigare forskningen att tekniska verktyg inte 

får utesluta användningen av andra verktyg.  
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8 Fortsatt forskning 
 

Under arbetet inför intervjuerna letade jag efter tidigare forskning. Det visade sig att det inte 

finns speciellt mycket forskning angående hur tekniska verktyg kan hjälpa till i 

undervisningen för dyskalkyliska elever. Därför anser jag att det bör ske mer forskning i 

ämnet. Sedan bör det ske mer forskning i ämnet tekniska verktyg. Nedan har jag gjort en lista 

på ämnen som jag anser att det behövs mer forskning om: 

 

 Tekniska verktyg och samtliga skolämnen. 

 Tekniska verktyg och elever i behov av särskilt stöd.  
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Bilaga 1 Applikationer 

 

King of Math Junior utspelar sig i medeltida miljö. Syftet med applikationen är att klättra på 

samhällsstegen genom att svara på mattefrågor och lösa pussel. Den pedagogiska styrkan i 

applikationen är att den väcker intresse och sätter matematik i ett roligt sammanhang. 

Spelaren uppmanas att tänka själv och genom att lösa problem inom många områden ser 

spelaren matematiska koncept ur olika synvinklar. De matematiska områdena som berörs i 

detta spel är räkna, de fyra räknesätten, geometri, jämföra, mäta, pussel och bråk. 

Applikationen är tillgänglig för appleprodukter. 

 

Med NOMP kan spelaren öva sina kunskaper i de flesta matematiska områdena. Registrerar 

sig spelaren på NOMPs hemsida kan denna följa sina framsteg. Applikationen är tillgänglig 

för appleprodukter. 

 

Grundidén med Fingu är att spelaren ska lära sig att känna igen olika antal, utan att behöva 

räkna dem. Spelaren interagerar visuellt och taktilt med en surfplatta. Applikationen består av 

sju nivåer med tjugo till trettio uppgifter per nivå. Vid varje uppgift visas två grupper med 

objekt under en kort tid och spelaren ska placera rätt antal fingrar på surfplattan. Den 

pedagogiska styrkan i applikationen är att det är möjligt att anpassa den till spelarens 

färdigheter. Alla svar kan sparas som en statistik vilket gör det möjligt att följa spelarens 

utveckling. I denna applikation arbetar spelaren med talen mellan ett och tio. Applikationen är 

tillgänglig för appleprodukter. 

 

Med Moji Klockis kan spelaren lära sig klockan. Spelaren får höra tiden läsas upp och träna på 

klockan genom att dra visarna till rätt klockslag. Applikationen består av flera spelnivåer och 

svårighetsgrader. Ett plus med denna applikation är att den finns i flera språkversioner eleven 

kan alltså lära sig klockan på andra språk än sitt modersmål. Applikationen är tillgänglig för 

appleprodukter. 

 

Applikationen Motion Math: Hungry Guppy handlar om att mata en fisk med nummer. Det 

gör spelaren genom  att addera ihop bubblor och mata Guppy med dem. Applikationen består 

av totalt femton nivåer med tre olika svårighetsgrader. I den första svårighetsgraden tränar 

spelaren på addition med hjälp av prickar. I andra svårighetsgraden tränar spelaren på 

nummersymboler exempelvis att tre prickar är det samma som siffran tre. I tredje 

svårighetsgraden tränar eleven på addition med siffror. Applikationen är tillgänglig för 

appleprodukter. 

 

Syftet med Mystery Math Town är att spelaren ska rädda eldflugor som har gömt sig i staden. 

Spelaren använder sina matematiska kunskaper för att låsa upp rum och korridorer under 

spelets gång. Den pedagogiska styrkan i denna applikation är att den kan anpassas efter 

spelarens nuvarande kunskaper i addition, subtraktion och multiplikation. Spelaren får även 

träna sitt strategiska och kritiska tänkande. Applikationen är tillgänglig för appleprodukter. 
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Räkneråttan består av sex olika steg. Spelaren lär sig att räkna siffrorna noll till nio, addition, 

subtraktion även större och mindre än. Spelaren belönas med godisbitar och medaljer. 

Applikationen är tillgänglig för appleprodukter. 

 

Spelaren tränar sin spatiala förmåga, som handlar om hur personer uppfattar världen omkring 

sig, genom att lösa pussel i Symmetry Shuffle. Applikationen består av två olika versioner.  

I den första versionen ska spelaren lösa pusslet med så få drag som möjligt. Denna version 

består av tolv olika pussel med två svårighetsgrader. I den andra versionen tävlar spelaren 

emot klockan. Spelaren ska försöka lösa så många pussel som möjligt innan tiden tar slut. 

Med denna applikation övar eleven upp sina kunskaper i problemlösning och matematiskt 

resonemang. Applikationen är tillgänglig för appleprodukter. 

 

Syftet med applikationen Symbol. 1plus1 är att använda den som en miniräknare. Användaren 

ritar en symbol som applikationen tolkar och omvandlar till en siffra. Skriver användaren 

även in additionstecknet och likhetstecknet räknas ekvationen ut. Applikationen är tillgänglig 

för appleprodukter. 
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Bilaga 2 Missiv 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Marie Eriksson. Jag läser sista terminen på lärarutbildningen och arbetar nu med 

min C-uppsats. Ämnet för uppsatsen är hur tekniska verktyg(bland annat datorer och 

surfplattor) kan hjälpa dyskalkyliska elever.  

 

Till detta arbete kommer jag göra en intervjustudie bland pedagoger, verksamma i årskurserna 

1-6, angående deras uppfattning om tekniska verktyg och hur tekniska verktyg används i 

matematikundervisningen.  

 

Därför kontaktar jag dig som rektor för att få hjälp att komma i kontakt med pedagoger som 

skulle kunna delta i min intervjustudie. 

 

Du får väldigt gärna antingen be pedagogerna på din skola kontakta mig eller skicka 

kontaktuppgifter till pedagogerna. De kan kontakta mig genom att skicka ett mejl till:  

erimak-8@student.ltu.se 

 

Jag kommer genomföra intervjuerna v.46-48 mellan datumen 11/11-29/11. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Marie Eriksson 

 

Tillägg till missiv: 

 

Hej! 

 

Tisdag 29/10 mejlade jag dig eftersom jag till min C-uppsats vill genomföra en intervjustudie 

bland pedagoger. Mejlet kan du se nedan. Jag vill förtydliga två saker angående detta. Jag vill 

intervjua pedagoger, som arbetar med tekniska verktyg och pedagoger, som inte arbetar med 

tekniska verktyg. Sedan vill jag även förtydliga att alla personuppgifter jag får under denna 

intervjustudie kommer behandlas med konfidentialitetskravet. Alltså att ”Uppgifter om alla i 

en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem". 

 

Med vänliga hälsningar 

Marie Eriksson  
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Bilaga 3 Personligt brev 

 

Hej! 

 

Jag arbetar just nu med min c-uppsats som handlar om hur tekniska verktyg kan hjälpa 

dyskalkyliska elever. Till uppsatsen ska jag genomföra en intervjustudie bland pedagoger 

angående deras uppfattning när det gäller tekniska verktyg. 

 

Därför undrar jag om du skulle vilja delta i min intervjustudie. 

Intervjun tar ungefär en kvart. 

 

All information och material från intervjun som kan kopplas till dig kommer jag radera när 

jag är färdig med uppsatsen. 

 

Med vänliga hälsningar 

Marie Eriksson 
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Bilaga 4 Intervjufrågor 

 

1. Hur är du verksam inom skolans tidigare år? 

 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

 

3. Hur länge har du varit verksam? 

 

4. Har du arbetat med dyskalkyliska elever? 

 

- Om ja, hur har du arbetat för att hjälpa dem? 

 

- Varför? 

 

- Om nej, hur skulle du arbeta med dyskalkyliska elever? 

 

- Varför? 

 

5. Arbetar du med tekniska verktyg i matematikundervisningen? 

 

- Om ja, varför arbetar du med dem? 

 

- Vilka verktyg arbetar du med? 

 

- Varför arbetar du med dessa verktyg? 

 

- Hur använder du verktygen? 

 

- Om nej, varför inte? 

 

- Skulle du kunna tänka dig att arbeta med tekniska verktyg? 

 

- Om ja, varför? 

 

- Vilka tekniska verktyg skulle du kunna tänka dig att arbeta med? 

 

- Varför? 

 

- Om nej, varför inte? 
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6. Anser du att  tekniska verktyg ska vara en del av matematikundervisningen? 

 

- Om ja, varför? 

 

- Om nej, varför inte? 

 

7. Anser du att tekniska verktyg kan hjälpa dyskalkyliska elever? 

 

- Om ja, varför? 

 

- Om nej, varför inte? 

 

 

 


