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Abstract

The use of tablets at school and the development of so called educational applications have 

increased significantly the last years in Sweden. Despite the growing use, there is a lack of 

investigations on this phenomenon. In order to contribute to the field we have conducted a case 

study in an educational application in mathematics for children in primary school. The application is 

called Parama Matte 1 and is based on the Swedish curriculum. From an interaction perspective 

this study investigates how an educational application can be designed in relation to how it is 

developed to function as an educational material. This study also investigate the opportunities and 

limitations the user may encounter and the interaction potential,  when using the application. 

To make a deeper investigation in the field an interview with a project manager at Parama, an 

analysis on the educational application's design, content and functionality and observations on 

children using the educational application has been conducted. Conclusion has been drawn by 

findings and previous theories. Our findings indicate that the educational application can be an 

useful teaching aid and provides opportunities for interaction. 
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Sammanfattning

Användandet av pekplattor i skolan och utvecklandet av så kallade läromedelsapplikationer har 

ökat kraftigt de senaste åren i Sverige. Trots det ökade användandet så saknas det 

undersökningar i området. För att undersöka området har en fallstudie genomförts på en specifik 

läromedelsapplikation i matematik för grundskolan. Läromedelsapplikationen heter Parama Matte 

1 och är baserad på den svenska läroplanen i matematik. Från ett interaktionsperspektiv 

undersöker studien hur en läromedelsapplikation kan designas i relation till hur den är utvecklad för 

att fungera som ett läromedelsverktyg. Studien undersöker också de möjligheter och 

begränsningar användaren möter och vilka interaktionsmöjligheter som finns i användandet av 

läromedelsapplikationen. 

För att undersöka området utgick undersökningen från tre stycken frågeställningar. Datainsamling i 

form av en intervju med en projektledare på Parama har genomförts för att ge en bakgrund till 

applikationen och fördjupa undersökningen. Grundat på detta har sedan en analys av 

läromedelsapplikationens design, innehåll och funktioner samt observationer på barn som 

använder läromedelsapplikationen för första gången genomförts. I slutsats och diskussion 

besvaras frågeställningarna baserat på analyser av datainsamlingarna och relaterade teorier.  

Undersökningen visar på att läromedelsapplikationen kan vara ett användbart verktyg i 

undervisningssammanhang och att det möjliggör till interaktion i form av tal, gester och 

kroppsplacering.

Nyckelord
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1. Inledning

Runt om i världen och i Sverige görs stora satsningar vad det gäller att testa och utvärdera 

pekplattor i undervisningen i både förskolan och skolan. Dessa undersökningar är ofta 

utvärderingar av pekplattan som verktyg för både pedagoger och för elever 

(Utbildningsförvaltningen 2013, s. 9). Vi kan se att det finns ett stort utbud av applikationer som 

marknadsförs som pedagogiska och lärande (Google Play, 2013) (iTunes App Store, 2013) 

(Skolappar, 2013), men inte att det finns så många applikationer som är utvecklade i syfte att 

fungera som läromedel och har en koppling till läroplanen. Enligt Utbildningsförvaltningen (2013, s. 

42) och Hylén (2013, s. 1) är kunskapen hos pedagogerna bristande och en utveckling kring hur 

pedagogerna på ett pedagogiskt sätt skall använda pekplattorna i sin undervisning bör ske. 

Samtidigt visar undersökningar att 96 % av barnen i åldersgruppen fem till nio år använder datorn 

som ett redskap och att datorn är ett naturligt inslag i barnens vardagliga liv (Medierådet 2010, s. 

20). I flera studier har det visat sig att användandet av pekplattor i undervisningen gör att barn blir 

mer motiverade till att lära och ta in kunskap (Utbildningsförvaltningen 2013, s. 15). Även om det 

finns många studier kring IT införandet och användandet i skolan så saknas undersökningar och 

utvärderingar av de applikationer som är avsedda att användas i skolans undervisning . Dessa 

brister finns både inom det pedagogiska och medietekniska områdena. I undersökningen har en 

fallstudie genomförts av en specifik läromedelsapplikation i matematik för grundskolan. 

Läromedelsapplikationen heter Parama Matte 1 och är baserad på den svenska läroplanen i 

matematik. Läromedelsapplikationen sägs av företaget som har skapat applikationen kunna 

ersätta alla läromedel i årskurs ett i matematik (Intervju med Parama, 2013). 

Denna studie har fokus på läromedelsapplikationer ur ett medietekniskt perspektiv och teorier från 

människa-dator-interaktion (MDI). Att analysera och förstå de medium som används av människan 

är en viktig del i MDI området, då man hela tiden strävar efter att tillgodogöra sig människans 

färdigheter och förmågor på bästa sätt i IT användandet (Dourish 1999, s. 2). Mänskliga förmågor 

kan ses på olika sätt men har inom MDI tagit en förgrening i området embodiment som bygger på 

kroppslig interaktion. Kroppslig interaktion och materiell manipulering har i flera studier visats 

kunna bidra till ökat lärande och visats vara viktig för barns kognitiva utveckling (Klemmer et al. 

2006, s. 141). Vi har därför i vår fallstudie av läromedelsapplikationen Parama Matte 1 använt 

dessa teorier som erbjuder grunder för analys och förståelse av interaktiva system (Dourish 1999. 

s. 11).
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1.1 Syfte

Syftet med undersökningen är att belysa hur läromedelsapplikationer används i 

undervisningssammanhang. Det specifika syftet är att undersöka hur en specifik 

läromedelsapplikation möjliggör interaktion mellan användare och den tekniska artefakten. Detta i 

relation till hur läromedelsapplikationen är utvecklad för att fungera som ett undervisningsmaterial 

samt hur den kan användas och uppfattas av barn. Dessutom avser studien att undersöka vilka 

designaspekter som är centrala vid utveckling av en läromedelsapplikation utifrån användarnas 

interaktion med applikationen.

1.2 Frågeställningar

För att ytterligare specificera syftet har vi formulerat följande frågeställningar:

• Vilka möjligheter och begränsningar möter användaren vid första mötet med en 

läroplansbaserad spelapplikation i matematik?

• Vilka interaktionsmöjligheter kan finnas hos en läromedelsapplikation i matematik?

• Hur kan en läromedelsapplikation i matematik designas utifrån läromedelsaspekter?
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1.3 Avgränsning

Avgränsningen i denna studie är gjord till läromedelsapplikationen Parama Matte 1 som bygger på 

läroplanen i matematik för årskurs ett i grundskolan. Parama Matte 1 finns tillgänglig på 

plattformarna iPad och Android.  All datainsamling så som observationer och analyser är utförda på 

en iPad och denna benämns som ”pekplatta” genomgående i vår studie.  För att ytterligare 

avgränsa studien har vi endast valt att ta med de fyra första delspelen i läromedelsapplikationen. I 

dessa fyra spel får barnen öva på taluppfattning, statistik, tallinjen och fler eller färre. Dessa fyra 

delspel valdes ut då fokus inte låg på barnens matematiska kunskaper utan istället på 

interaktionsmöjligheter och design. Läromedelsapplikationen är upplagd att gå igenom de 

matematiska kunskapsområdena i den ordning som eleverna lär sig dem i skolan (Parama Matte 

1, 2013). Vi bedömde att det räckte med att titta närmare på de fyra delspelen för att tillräckligt 

mycket data som behövdes för vår undersökning skulle kunna samlas in. Observationerna 

genomfördes på två olika skolor i Stockholmsområdet med två respektive tre barn. Dessa skolor 

ingick inte i någon satsning vad de gällde pekplattor men hade viss tillgång till sådana enheter på 

skolan. Pekplattorna var dock inget som användes aktivt eller till stor del i undervisningen av 

barnen eller pedagoger. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Som bakgrund till studien tar vi i detta kapitel upp grundskolans riktlinjer och mål vad det gäller 

mattematik och IT. Även tidigare forskning som gjorts inom området skola, pekplattor, 

läromedelsapplikationer och datorspel tas upp. Den tidigare forskningen visar på hur IT som 

datorer och pekplattor har introducerats i undervisningssammanhang och hur dessa har tagits 

emot av elever och lärare.  

2.1 Skolan och läroplanen 

Parama Matte 1 bygger på läroplanen i matematik och därför beskrivs nedan hur denna läroplan 

ser ut för grundskolan och de matematiska mål och riktlinjer för modern teknikanvändning som 

finns för årskurs 1-3.  

Läroplanen är en förordning som alla skolor i Sverige använder sig av (Skolverket, 2013) och är en 

värdegrund som fastställts av regeringen och skolverket. Den 1 juli 2011 trädde den nuvarande 

läroplanen i kraft Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). 

Läroplanen beskriver de övergripande mål och riktlinjer för vad det gäller utbildning och de 

kursplaner som finns för elever och lärare. Läroplanen påvisar även de värderingar och normer 

som skolan står för (Lgr 11 2011, s. 7). För årskurs 1-3 i matematik beskrivs att de 

matematikkunskaperna som barnen ska ha tagit del av ska kunna koppla matematiken till olika 

matematiska situationer i barnens vardagliga liv. Barnen ska med hjälp av matematiska 

uttrycksformer kunna beskriva och formulera olika problem (Lgr 11 2011, s. 62).

När det gäller de enskilda målen för varje elev finns formulerade direktiv för vad de ska uppnå 

inom de olika grundämnena vid avslutad grundskola. För matematiska kunskaper i årskurs 1-3 (Lgr 

11 2011, s. 62) finns kunskapsområdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, 

sannolikhet och statistik, samband och förändringar samt problemlösning. Dessa 

kunskapsområden används som riktlinjer vid undervisning. Nedan beskrivs kunskapsområdena:   

Sida 10 av 72



Taluppfattning och tals användning, handlar om symboler för tal, del av heltal och del av antal. Det 

naturliga talet och det enkla talet i bråkform och deras användningsområden är en viktig faktor för 

att förstå hur tal sätts samman. Man tittar också på de fyra räknesätten, dess egenskaper och 

samband mellan dem, samt användningen av räknesätten i olika situationer (Lgr 11 2011, s. 63).

Algebra handlar om de matematiska likheterna och likhetsteckens betydelse. Hur enkla mönster i 

olika talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas (Lgr 11 

2011, s. 63).

Geometri handlar om de grundläggande geometriska objekten så som punkter, linjer, sträckor, 

fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock. Geometrin handlar om de 

ovanstående objektens inbördes relationer till varandra. Det är även viktigt att se konstruktioner vid 

enkla objekt, skala vid enkel förstoring och förminskning. Symmetri är även en del i geometrin. Här 

tittar man till exempel på bilder och natur, mätning av längd, massa, volym och tid med hjälp av 

nutida och äldre måttenheter (Lgr 11 2011, s. 63).

I Sannolikhet och statistik tittar man på slumpmässiga händelser i experiment och spel, enkla 

tabeller och diagram och hur de kan användas för att förstora data och beskriva resultat från enkla 

undersökningar. Samband och förändring handlar om olika proportionella samband, där ibland 

dubbelt och hälften (Lgr 11 2011, s. 64).

Problemlösning handlar om strategier och om matematiska problemlösningar i enkla situationer. 

Även matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer (Lgr 11, s. 

64).

I läroplanen finns också formulerade riktlinjer vad det gäller den moderna tekniken och hur eleven 

ska kunna använda tekniska verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 

(Lgr 11 2011, s. 14). Vidare beskrivs att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex veklighet 

där informationsflödet har en snabb förändringstakt. Det är även viktigt att eleverna utvecklar 

förmåga att kritiskt kunna granska den fakta och de förhållanden som finns och att kunna se 

konsekvenserna av de olika alternativen av information som de kommer över (Lgr 11 2011, s. 9). IT 

användandet i skolan blir allt vanligare och integreras i undervisningens olika ämnen. Med detta 

följer både utvärderingar och forskning inom området.
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2.2 Datorn och skolan

I undersökningen IT i undervisningen - Om lärares syfte, användande och hinder som genomförts 

av Lärarnas Riksförbund 2013, har man tittat på hur IT-införandet i skolorna har påverkat 

undervisningen. Undersökningen tittar även på hur lärare och elever har tagit emot det nya 

läromedlet. Flera pedagoger ansåg att deras undervisning har förbättrats med hjälp av IT-

införandet i skolan, särskilt för elever med extra behov har gynnats. Men IT-införandet har också 

medfört en del problem i skolan som att pedagoger anser att tiden för att planera den IT-baserade 

undervisningen inte räcker till då detta är tidskrävande (Lärarnas Riksförbund, 2013, s. 9). Även 

tillgången till IT-verktyg påverkar i hur stor utsträckning IT kan användas i undervisningen 

(Lärarnas Riksförbund, 2013, s. 9). Elever och lärare i förortskommuner till storstäder har i större 

utsträckning tillgång till egna datorer än vad elever och lärare har i glesbygdskommuner (Lärarnas 

Riksförbund, 2013, s. 8). Men att bara införa datorer i undervisningen gör inte att den blir IT-

baserad, det är viktigt att det finns ett syfte och ett mål med införandet. För att IT i undervisningen 

ska kunna bidra till utveckling är det viktigt med vidareutbildning och metodutveckling för hur IT ska 

användas i undervisningen av pedagogerna för att nå bästa resultat. Att pedagogerna är bekväma 

med den undervisningsform och de läromedel som används är viktigt, då detta sätter sin prägel på 

undervisningen (Lärarnas Riksförbund 2013, s. 9). I stor utsträckning är det vanligare att det är 

yngre lärare och att det är inom ämnena språk och samhällsvetenskap som IT används flitigast 

(Lärarnas Riksförbund 2013, s. 8).  

Hylén (2013, s. 1) skriver i Lägesrapport om IT i skolan att det finns fyra orosmoln när det gäller IT 

i dagens Skolsverige. Användningsgraden ökar väldigt långsamt och användningsformerna av IT 

utvecklas för sakta. Kompetensutvecklingen för pedagoger inom IT är för liten och likaså är 

kompetensen hos rektorerna svag när det gäller att införa IT i skolan. Dessutom ser Hylén (2013) 

att det råder brist på digitala läromedel och utvecklingsinitiativ inom området. I dagsläget kan  

Föreningen Svenska Läromedel (FSL), som är läromedelsföretagens branschorganisation, 

presentera att försäljningen av läromedel för grundskola och gymnasium uppgick till 848,6 miljoner 

kronor där tryckta exemplar stod för 804,5 miljoner kronor och övriga läromedel och 

licensförsäljning för 35 miljoner kronor respektive 4,7 miljoner kronor (Föreningen Svenska 

Läromedel 2013, s. 10). 
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Computer games in pre-school settings: Didactical challenges when commercial educational 

computer games are implemented in kindergartens av Vangsnes et al. (2012) är en fallstudie där 

man har tittat på användandet av ett datorspel i en norsk förskola. I undersökningen lokaliserades 

två områden av forskarna där de kunde se att omständigheterna påverkade undervisningen och 

dess innehåll. Med två områden så menade forskarna på att barnet, spelet och förskoleläraren inte 

kunde samverka. Spelet stod för innehållet och inlärningsaktiviteten i situationen när barnen 

spelade och pedagogen kunde då inte styra lärandet. Område ett blev barnet och spelet och 

område två pedagogen som ville styra lärandet. Man kunde se att spelet begränsade 

förskolelärarens möjligheter till att delta då spelet istället var mål för barnets mentala och fysiska 

interaktion (Vagsnes et al 2012, s. 1147). 

Egenfeldt-Nielsen tittar i sin artikel Datorspelandets dynamik: att skapa ljuv musik: det 

pedagogiska användandet av datorspel (2007, s. 195) på hur datorspel kan vara pedagogiska och 

hur de kan användas i undervisning. Synen på det pedagogiska spelandet kan ses i tre 

generationer och att dessa bygger på olika teorier. Lärandet sker genom färdigheter och förmågor. 

Egenfeldt-Nielsen (2007) menar på att i den första generationen grundas lärandet genom 

upprepning och att tydlig feedback har stor betydelse för lärandet och de beteende som skapas 

inför lärandet. I den första generationen ligger fokus på den yttre motivationen som bygger på 

belöning som ges då ett engagemang i en aktivitet sker, det vill säga inte när aktiviteten är 

motiverande i sig själv (Egenfeldt-Nielsen 2007, s.196). I den andra generationen som är den 

lärande menar Egenfeldt-Nielsen (2007, s. 197) att alla har olika mentala scheman och att vi tar 

upp kunskap och information på olika sätt. I denna generation har designen stor betydelse för 

datorspelet då den ska passa den enskilde individens läroprocess. En viktig aspekt i designen är 

att information som ges ska kunna presenteras i olika former då målgruppsanpassningen blir 

bredare (Egenfeldt-Nielsen 2007, s. 197). Den sociala kontexten där lärandet som 

meningsskapande är en stor del av den tredje generationens perspektiv. Att kunna se kunskap 

som ett redskap som vi använder oss av i det praktiska lärandet (Egenfeldt-Nielsen 2007, s. 198). 

Egenfeldt-Nielsen menar att då datorspel används i skolan utnyttjar eleverna det kulturella kapital 

som de besitter för att kunna ge sina erfarenheter en mening både i spelvärlden och den fysiska 

världen.
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2.3 Pekplattor och applikationer i skolan

Pekplattors genomslag har bara på ett år ökat från 2012 då var femte svensk ägde en pekplatta till 

idag, då var tredje svensk äger en pekplatta (Svenskarna och internet 2013, s.17). Ökningen av 

pekplattor i hemmen har lett till att fler barn använder sig av dem i sin vardag (Svenskarna och 

internet 2013, s.17). Även i skolan har pekplattan börjat introduceras.

Runt om i Sverige görs IT-satsningar i form av att föra in både datorer och pekplattor i skolan. En 

satsning som gjorts är den så kallade 1:1 satsningen, där varje elev får tillgång till en egen dator 

eller pekplatta (Hylén 2013, s. 2). Man har kunnat se att även fast datorerna har ökat i skolorna 

runt om i Sverige är det stor skillnad mellan olika skolor och hur vida de använder sig av datorer i 

undervisningen (Hylén 2013, s. 6). I en undersökning som skolinspektionen genomfört på hur IT- 

användningen i skolan ser ut kunde man se att många skolor saknar en konkret plan för hur datorn 

ska användas på ett pedagogiska plan i undervisningen. I undersökning kunde man även se att 

mycket av den IT- baserade undervisningen beror på den enskilde lärarens intresse för IT- 

användning (Hylén 2013, s. 6). Man har kunnat se att både pekplattan och datorn har motiverat 

eleverna till lärande (Hylén 2013, s. 5). Under våren 2012 gjorde Stockholmsstad en satsning vad 

det gäller att införa pekplattor i form av iPads i skolan från förskoleklass till gymnasieklass. I 

satsningen medverkade 13 skolor i Stockholmsområdet där 2 285 pekplattor delades ut till 

skolorna med varierande antal i varje klass (Hylén 2013, s. 6). Syftet med satsningen var att se i 

vilka lärandesituationer pekplattan kan användas i med framgång. Även när pekplattan kan ersätta 

en bärbar dator och om användandet av pekplattan ökar elevernas motivation till lärande (Hylén 

2013, s. 7). I undersökningen kunde man se att pekplattans användning i lärandesyfte användes 

med framgång. Det framgick i undersökningen att samarbete, motivation, kommunikation, 

visualisering samt utökat och förbättrat lärande var något som förbättrades då pekplattan 

användes i undervisningen. I undersökningen kunde man även se att en pekplatta kan ersätta den 

bärbara datorn då pekplattan anses vara smidigare att arbeta med trots att den saknar en del 

funktioner som en dator kan erbjuda. Som exempel ges ordbehandlingsprogram (Hylén 2013, s. 

14-16). 
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I Children’s engagement with educational iPad apps - Insights from a Spanish classroom av 

Kucirkova et al (2013) har man undersökt hur olika pedagogiska applikationer kan engagera till 

lärande. Undersökningen använde applikationer som handlade om att konstruera, rita och göra 

historier. Barnen i undersökningen var förskolebarn i åldern 4-5 år och man kunde se att olika 

applikationer kunde engagera till lärande på olika sätt (Kucirkova et al 2013, s. 175). Det man kan 

kunde se hos alla applikationerna var att de bidrog till att engagera barnen till lärande genom att 

barnen tillsammans löste problem, tänkte högt och förde gemensamma resonemang (Kucirkova et 

al 2013, s. 181). Man såg en fördel i de applikationer som hade ett öppet resultat mot de 

applikationer som fokuserade på att drilla och öva. De applikationer som hade öppet resultat 

ansågs bidra till ett större engagerat lärande och mer undersökande samtal hos barnen (Kucirkova 

et al 2013, s. 183). Att barnen föredrog att använda teknik istället för papper och penna anses som 

något man bör dra nytta av. Forskarna ansåg med tanke på det stora utbudet av pedagogiska 

applikationer och de olika pedagogiska aktiviteter de erbjuder, så bör man tämja mediet då det kan 

vara ett starkt verktyg för lärande (Kucirkova et al 2013, s. 183).

I undersökningen Apps for all: Education App Integration Corkett och Benevides (2013) lät man 

lärarstudenter  utveckla en applikationsbaserad utbildningsplan för läs-och-skrivkunnighet. Detta 

för att undersöka lärarstudenters själveffektivitet och deras uppfattning av teknologi före och efter 

utförandet. Fokus i undersökningen låg här på hur lärarstudenterna uppfattade att de kunde arbeta 

effektivt och nå vissa mål med hjälp av teknologin (Corkett & Benevides, 2013, s. 61). De 143 

lärarstudenterna som deltog i undersökningen hade i uppgift att utveckla en utbildningsplan för 

olika sätt att lära ut läs- och skrivkunnighet med en eller flera läromedelsapplikationer. 

Applikationerna ansågs antingen vara lärande i sig själva eller baserade på läroplanen (Corkett & 

Benevides, 2013, s. 63). Resultatet visade på ett värde i att lärarstudenter fick lära sig att använda 

läromedelsapplikationer som ett hjälpverktyg för att nå sina mål med undervisningsplanen. 

Undersökningen föreslår också att läroplanen skall fokusera mer på att integrera teknik i 

skolundervisningen för att möta elevers behov (Corkett & Benevides, 2013, s. 64).
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Det finns forskning som har tagit ett steg i att utveckla verktyg för att införa applikationer som 

underlag för undervisning. Detta görs i undersökningen What's App With That? Selecting 

Educational Apps for Young Children With Disabilities  från 2013. Forskarna kunde se att trots de 

stora utbud av applikationer som kategoriseras som lärande på marknaden, så är de ofta bristande 

i grundläggande design, instruktioner, innehåll, tillgänglighet och egenskaper för att kunna 

anpassas individuellt. More och Travers (2013, s. 24) har därför tagit fram ett ramverk i form av en 

checklista för att kontrollera de applikationer som skall användas i undervisningen. Övergripande 

fungerar checklistan som stöd för utövare för att kunna integrera teknik i miljöer för små barn med 

individuella behov.

Den bakgrundsbild som ges här är att IT idag är ingår i läroplanen och att undersökningar och 

utvärderingar görs inom området Det ger också en bild av att IT i form av datorer, pekplattor och 

applikationer har en mängd fördelar men också en del olösta problem. 
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3. Teori

För att kunna studera hur läromedelsapplikationer bidrar till interaktion och uppfattas av användare 

är det viktigt att ta hänsyn till interaktionen mellan de olika deltagarna och tekniken. Därför har vi 

valt att utgå från teorier om interaktion, människa-dator-interaktion, fysisk interaktion samt teorier 

som vi använder för att analysera vårt datamaterial, så som visualisering, progression och 

feedback.. Interaktionsbegreppet i den här studien är baserat på pedagogiska teorier och teorier 

inom MDI. Dessa teorier och definitioner kommer att presenteras i följande kapitel. Innehållsanalys 

beskrivs med teorier för att förklara det angreppssätt vi har haft i studien för att analysera 

interaktionen mellan läromedelsapplikationen och barnen som användare. För att förklara 

interaktion behöver vi också förklara olika områden som kan påverka interaktionen. I intervjun och 

analysen av läromedelsapplikationen (se Kapitel 5) kunde vi identifiera några centrala områden 

som var särskilt viktiga för att förstå och förklara interaktionen med läromedelsapplikationen. De 

områden vi identifierat var visualisering, progression och feedback, vilka presenteras och 

diskuteras utifrån teoretiska utgångspunkter och perspektiv avslutningsvis i det här kapitlet. 

3.1 Interaktion

Interaktion är ett begrepp som kan anses vara allmängiltigt men kommer ändå att tas upp här för 

att bestämma undersökningens ställning till begreppet. Lindblad och Sahlström (2001, s. 6) har en 

utgångspunkt från interaktion i det pedagogiska sammanhanget. De förklarar interaktion som 

människors byggande av sociala relationer och strukturer genom de sociala handlingar människan 

utför och andra människors förhållande till dessa handlingar (Lindblad och Sahlström 2001, s. 10). 

Sammanhanget eller kontexten som det också kallas ses som en social konstruktion av små 

handlingar. Genom att analysera de små handlingarna kan man förstå hur de är kopplade till 

sammanhanget och därför är sammanhanget en viktig aspekt i interaktionen (Lindblad och 

Sahlström 2001, s. 11).  
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Linderoth (2004, s. 11) förklarar interaktion på ett liknande sätt men kopplar också ihop interaktion 

och mening som två begrepp präglade av varandra. Handlingar plockade en och en ur sin kontext 

ger ingen egentlig betydelse då människan och dess direkta sociala- och materiella omgivning har 

en ömsesidig relation. Människors handlingar uppstår beroende på vad andra människor gör och 

säger runt omkring. Interaktion är sålunda hur människan svarar på det som sker i omgivningen 

genom en handling. Det är som ett sammanflätat flöde av handlingar och händelser. Mening 

innebär kontentan av något för någon (Linderoth 2004, s. 13) och den mening som en handling får 

präglas av interaktionens karaktär (Linderoth 2004, s. 11).

3.1.1 Fysisk interaktion mellan människa och tekniska artefakter

För att ytterligare avgränsa interaktionsbegreppet har vi valt att undersöka fysisk interaktion mellan 

människa och teknik. De teorier som vi utgått ifrån tar avstamp i fältet kring människa-dator-

interaktion (MDI) där interaktion är ett centralt begrepp. MDI är en tvärvetenskaplig disciplin som 

har vuxit ur det ständiga försöket att tillgodogöra sig människans färdigheter och förmågor i IT 

användandet (Dourish 1999, s. 2). Inom MDI ser man ett behov av att rikta uppmärksamheten mot 

människans roll i designen, utvecklingen och implementationen av interaktiva datoriserade system. 

Därför innefattar MDI viktiga företeelser som omger dessa områden (Benyon 2010, s. 14). 

Människans interaktion med datorer har utvecklats från att kräva interaktion i form av att 

människan fysiskt trycker på brytare och ändra kretsar, till att på 1980-talet istället ha utökas med 

både gränssnitt, tangentbord och mus som verktyg (Dourish 1999, s. 2). Idag kan interaktion också 

ske direkt mot skärmen med våra kroppsdelar som verktyg och vi kan vara uppkopplade och ta 

med oss våra datorer överallt. På 1980-talet uppstod MDI genom att utvecklingen av datorer gick 

framåt och idag är det en disciplin som bygger på en mängd olika forskningsområden, teorier och 

metoder (Benyon 2010, s. 14).

Denna studie placeras under interaktionsdesign och går under en grenen embodiment 

(kroppslighet, egen svensk översättning) utifrån Klemmer et al (2006) och Dourish (1999) som 

bygger på teorier från psykologi, sociologi, filosofi tillsammans med MDI. I artikeln How Bodies 

Matter: Five Themes for Interaction Design av Klemmer et al (2006, s. 140) förklaras embodiment 

som att människans fysiska kropp spelar en central roll i att skapa människans upplevelser i 

världen, hur människans förstår världen och hur interaktioner sker i världen. I Embodied 

Interaction: Exploring the Foundations of a New Approach av Paul Dourish (1999, s. 1) förklaras 

embodiment som en teori som reflekterar både över den fysiska närvaron i världen och den sociala 

inbäddningen i ett nät av utförande och syfte.
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Klemmer et al. (2006, s. 140-141) argumenterar för en integration av den datoriserade- och fysiska 

världen vid interaktionsdesign då det kan bidra till en rikare interaktion mellan människa och dator. 

För att kombinera virtuella representationer och fysiska artefakter på ett framgångsrikt sätt behövs 

en förståelse för vad dessa medium kan erbjuda människan (Klemmer et al. 2006, s. 147). 

Forskarna har därför identifierat fem olika teman som erbjuder interaktionsdesigners möjlighet till 

att komma på nya lösningar och analysera befintliga system. Ett av dessa teman är att tänka 

genom att göra (Klemmer et al. 2006, s. 140). När det gäller barn är direkt fysisk manipulation en 

mycket viktig faktor i den kognitiva utvecklingen som sker under barns uppväxt.  Barn lär sig 

genom direkt fysisk interaktion och genom den fysiska handlingen. Det finns även undersökningar 

där man visat på att matematiska koncept har varit lättare för barn att ta till sig genom materiell 

manipulation. Detta exemplifieras av Klemmer et al. (2006, s. 141) i pedagogiken Montessori, där 

man i matematik bland annat använder detta genom att arbeta med klossar där heltal 

representeras fysiskt genom storlek,form och färg. Att involvera kroppen med fysiska objekt hjälper 

barnen till aktivt lärande anser man. Ett annat exempel är en arbetsbänk uppbyggd av en 

bordsskiva och flyttbara ljusreflektorer som används för att studenter skall kunna designa, testa 

och bygga olika system på ett snabbt och enkelt sätt. 

3.1.2 Interaktionsanalys

Våra datorer har under de senaste åren utvecklats från stationära datorer till mer mobila enheter 

som laptops, smartphones och pekplattor. Datorerna är mindre, snabbare och mer kraftfulla och en 

rad nya användningsområden har uppstått. Dourish (1999, s. 3) anser att ny teknik gör det möjligt 

för system att efterlikna den riktiga världen och hantera mänskliga färdigheter på ett användbart 

sätt. Tekniken öppnar också upp för andra områden som social computing och tangible computing. 

Social computing (social datorisering, egen svensk översättning) bygger på sociala färdigheter och 

de aspekter av den sociala miljön som systemet används i och tangible computing (materiell 

datorisering, egen svensk översättning) handlar om att hitta vägar för att utnyttja människans 

fysiska färdigheter och berörings färdigheter (Dourish 1999, s. 3). Social computing och tangible 

computing har inom MDI forskningen tidigare bedrivits var för sig som två skilda områden och 

problem. Men sammanförs under begreppet embodiment av Dourish (1999, s. 8) då områdena 

tillsammans skapar en grund för analys och design av interaktiva system (Dourish 1999. s. 11).
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Grunden för analys utifrån embodiment (kroppslighet) byggs upp ut av förutsättningen att 

relationen mellan handling och mening är viktig. För att förklara hur meningsbärande datoriserad 

representation är relaterad till mänsklig handling utgår Dourish (1999, s. 12) från interaktion och 

dess två pelare intentionalitet och koppling. Intentionalitet är fenomenet av mänskliga upplevelser 

vilket visas genom interaktioner där människan engageras i världen och med andra. Koppling 

innebär människans möjligheter att arbeta med artefakter och kontrollera dem.

För att exemplifiera detta beskriver Dourish (1999, s. 12) hur en datormus hanteras. Normalt sett 

så rör sig datormusen direkt med handens rörelse och pekaren på skärmen rör sig direkt med 

datormusen. Det är en koppling mellan hand, datormus och pekare. Effekten av kopplingen gör att 

hela systemet av hand, datormus och pekare är redo att hantera högre nivåer av handlingar som 

att välja och peka eller på ännu högre nivå kompilera kod och spara filer. Detta uppnås genom 

olika nivåer av koppling och människan kan hantera objekt i användargränssnittet där meningen 

ligger på en hög nivå. Detta kan göras när allting fungerar bra utan störningar. Skulle däremot 

något fel uppstå bryts kopplingen ner. En trasig datormus innebär problem för kopplingen mellan 

handrörelsen och datormusrörelsen. På en högre nivå kan det vara en dator som arbetar eller 

hängt sig och inte svarar på användargränssnitts händelser, vilket innebär störning i kopplingen 

mellan de handlingar som sker i gränssnittet, exempelvis trycka på knappar eller välja i menyer, 

och applikationens aktivitet som att kompilera ett program. Med detta exempel illustrerar Dourish 

(1999) att på olika nivåer och vid olika grader av koppling så interagerar människan med olika 

entiteter. De betydelser som objekten i gränssnittet får beror på kopplingen av handlingar och 

därför är intentionalitet och koppling direkt relaterade till varandra. Kontentan ur detta är att för att 

hantera meningen så måste man kunna hantera koppling och för att kunna beskriva ett objekt 

måste man ta ett steg tillbaka och se det i ett större perspektiv. Man måste förstå och kontrollera 

hur man engageras till och lösgörs från ett objekt.   

Tangible computing flyttar datoriseringen ut i världen och öppnar nya vägar för att upptäcka och 

koppla människan till den intentionella biten av datorisering. I tangible computing är därför inte det 

viktiga att förstå ett objekts fysiska natur som människan agerar med, utan det är att förstå vad 

objektet representerar och hur människan använder det. Social computing betonar vikten av hur 

kontext ger mening och lägger en primär betoning på handling istället för abstrakt representation. 

Sålunda när det gäller interaktion ger därför embodiment ett perspektiv på datoriserad 

representation där handlingen är den grundläggande beståndsdelen (Dourish 1999, s. 13).
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Både Aarsand (2010, s. 24) och Sjöblom (2010, s. 256) beskriver interaktionen med ett datorspel 

som en aktivitet där deltagarna inte fysiskt behöver kontrollera tekniken för att delta. Aarsand 

(2010, s.23) kunde se i sin undersökning att de personer som deltog tillsammans med datorn 

byggde upp spelet. Spelandet var en aktivitet som inkluderade både människa och dator och 

relationen mellan handlingar i den fysiska världen och handlingar mot datorn var gränslös. 

Lindblad & Sahlström (2001, s. 6) beskriver studiet av interaktionen i pedagogiska sammanhang 

på ett liknande sätt där utgångspunkten är att försöka förstå och beskriva vardagslivets komplexitet 

i processer och situationer som har att göra med lärande, socialisation och identitetsarbete. 

För att inrama ett spel kan man undersöka hur olika performativa rörelser interaktionsmässigt är 

inbäddade i spelande (Aarsand 2010, s. 17). Performativa rörelser hos människan är att 

exempelvis aktivt låta eller kommentera på respons. Eftersom de performativa rörelserna är en del 

av interaktionen är det en del av spelandet. Det kan därför visa på hur deltagarna är involverade. 

Det är viktigt eftersom de som deltar är de som inkluderas i spelsammanhanget (Aarsand 2010, s. 

24).

För att analysera interaktion så behöver vi förstå vilken mening handlingarna har i situationen, 

vilken relation deltagarna har till varandra, miljön och till datorn. Utgångspunkten är att det inte 

finns en gräns mellan deltagare och dator. I en aktivitet där spelandet är den övergripande 

meningen skall inte datorn ses som en avskärmad virtuell värld, den är en del av deltagarnas 

fysiska värld. Performativa rörelser, gester och tal är handlingar som bjuder in utomstående i 

interaktionen. 
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3.2 Visualisering, progression och feedback 

Olika utgångspunkter kan leda till olika interaktion och dessa behöver bemästras och förstås för att 

vi skall förstå interaktionen. Progression, visualisering och feedback är områden som kan påverka 

interaktionen, dess mening och vilka handlingar som då sker. Nedan förklaras dessa områden.

3.2.1 Visualisering 

I spel kan estetiken påverka de beslut som fattas (Linderoth 2004, s. 192). Hur spelet och dess 

objekt visualiseras har koppling till interaktion då estetiken har visats kunna vara en resurs och 

fokus för interaktion (Linderoth 2004, s. 184). Linderoth kunde i observationen av barn som 

spelade datorspel se följande:

1. Barnen kunde bortse från det ultimata agerandet för att nå spelets mål och välja att agera för att 

uppnå estetisk tillfredsställelse.

2. Oftast skedde interaktion kopplad till estetik mellan barnen genom att de kommenterade vad de 

tyckte om spelets grafik.

  

3. När spelmålet inte var hotat kunde barnens fokus istället helt läggas vid en företeelses estetik.

Linderoth (2004, s. 187) anser att estetiken och barnens intresse för den kan ha att göra med att 

estetik troligtvis har en samhörighet i de flesta aktiviteter och han hänvisar till Vygotskij (1999, s. 

156) som menade att estetik hos ett föremål har en del i dess helhet. Dock finns en slags hierarki 

där fokus på funktionaliteten tränger undan fokus på estetiken eftersom funktionen oftast anses 

viktigare (Vygotskij 1999, s. 156) och (Linderoth 2004, s. 187). Exempel ges där ett hustak sägs ha 

egenskapen funktionalitet, att taket skyddar mot regn eller är en utkikspunkt. Egenskapen att 

hustaket kan ha en viss estetisk utformning trängs undan av funktionaliteten i människans 

medvetande. Hur en uppgift representeras anses av Klemmer et al. (2006, s. 142) vara en viktig 

faktor när man designar och utvecklar interaktiva system då representationen i hög grad påverkar 

människans förmåga att resonera och utföra uppgiften. Ett problems eller en uppgifts 

representativa form bestämmer hur pass väl de mest relevanta begränsningarna synliggörs för 

utföraren.
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Begreppet visualisering betyder att åskådliggöra med hjälp av bilder (Nationalencyklopedin, 2013). 

När vi i denna undersökning använder begreppet visualisering bygger vi ut begreppet med 

Linderoths (2004, s. 192) teori om att alla artefakter kan sägas ha en estetisk dimension men vid 

spel kan estetiken påverka de beslut som fattas och att estetiken kan vara en resurs och fokus för 

interaktionen (Linderoth 2004, s. 184). Samt Klemmer et al. (2006, s. 142) teori om hur en uppgift 

representeras påverkar utförandet.

3.2.2 Progression 

För att förklara progression har vi vänt oss mot spelteorin. Juul (2005, s. 73) förklarar progression 

som att spelaren ställs inför en rad utmaningar som presenteras var efter spelaren klarar dem. Ett 

spel byggt på progression har oftast fler alternativ för att misslyckas än alternativ för att lyckas. Det 

är speldesignern som bestämmer spelets händelser vilket medför en stor kontroll över vad som 

kan ske i spelet. Det problematiska när det gäller speldesign är att man som speldesigner kan 

definiera spelets regler men detta kan inte likställas med att spelarens upplevelser och handlingar 

direkt kan definieras. Spelets regler kan bestämmas men detta medför inte att speldesignern kan 

bestämma hur spelaren kommer att spela spelet då det är individuellt. Reglernas funktion är att 

bidra till utmaning och informella upplevelser (Juul 2005, s. 202). Spel som hör till denna grupp är 

filmiska eller historieberättande.  
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3.2.3 Feedback

Feedback är ett begrepp som kan ha många betydelser. I Att följa lärande- formativ bedömning i 

praktiken av Wiliam (2013, s. 141) sammanfattas feedback gällande teoretiska ämnen i skolan 

som en återkoppling som skall generera tänkande. Det viktiga med feedback är att återkopplingen 

skall vara fokuserad, ge mer arbete till mottagaren än till givaren och bidra till tänkande istället för 

känslomässiga reaktioner (Wiliam, 2013, s. 144).

Feedback i ett interaktivt system kan tillhandahållas på flera olika sätt. Exempel på 

gränssnittsspecifika objekt ges av Benyon (2010, s. 93). Timglas används för att visa för 

användaren att datorn är upptagen och arbetar, räknare och förloppsindikatorer visar hur mycket 

som återstår av en operation och ljud kan indikera att ett e-post meddelande inkommit eller att en 

fil sparats. När det gäller design principer för interaktiva system är en av dem att användaren får en 

känsla av att ha kontroll, veta vad som skall göras och hur det skall göras (Benyon 2010, s. 90). 

Snabb, konstant och konsekvent feedback till användaren ökar känslan av kontroll och ger 

användaren svar på vilken konsekvens en handling gav.

I Young students using iPads - App design and content influences on their learning pathways av 

Fallon (2013, s. 514) såg man att de röster som presenterade eller kommenterade i 

applikationerna kunde förvirra en del elever och bidra till att fel svar angavs. Man kunde också se 

att hur regelbundet och i vilken form inlärningssyftet och feedback tillhandahölls påverkade 

elevernas struktur och interaktion med innehållet i applikationerna. Detta sågs av Fallon (2013) 

som argument för att feedback i läromedelsapplikationer skall vara vägledande och strukturerade.

Sammanfattningsvis är utformningen av feedback viktig både ur lärande- och design perspektiv.   

Feedback innebär en återkoppling som genererar tänkande och kan ta form i ett interaktivt system 

som olika objekt i olika situationer. Feedbacken skall designas för att vara snabb, konstant och 

konsekvent då det ger användaren en ökad känsla av kontroll och svarar på vilken konsekvens en 

handling gav.
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4. Metod

I det här avsnittet förklaras val av metoder för undersökningens datainsamling och analys. Vi har 

valt en kvalitativ undersökningsmetod (Bell 2006, s. 17) för vår studie. Undersökningens 

datainsamling består av en semistrukturerad intervju med projektledaren på företaget som 

utvecklat läromedelsapplikationen, en analys av läromedelsapplikationens design, innehåll och 

funktioner samt en observation och interaktionsstudie där elever har fått använda 

läromedelsapplikationen. Flera datainsamlingar har genomförts då undersökningen ämnar skapa 

en bred bild av läromedelsapplikationen vilket vi anser krävs för att besvara frågeställningarna. 

Utifrån detta har en kvalitativ metodansats valts i form av en fallstudie (Bell 2006, s. 17). Fallstudie 

innebär att man hos organisationer eller individer identifierar egenskaper som är generella och 

drag som är unika. Även samspelsprocesser är viktiga att förstå och hur dessa kan påverkas av 

olika faktorer (Bell 2006, 20). Att här använda en kvalitativ fallstudie kan på så sätt identifiera 

generella och unika drag hos läromedelsapplikationen och även skapa en förståelse för 

samspelsprocessen mellan företaget, läromedelsapplikationen och eleven. 

Den läromedelsapplikation som ligger till grund för undersökningen är Parama Matte 1. Det är en 

läromedelsapplikation som är inriktad på matematik och är utvecklad efter läroplanen. 

Applikationen består av 18 delspel och i denna undersökning har fyra av dessa använts. Parama 

Matte 1 finns tillgänglig för Android och iPad.  iPad-versionen är den som använts i 

datainsamlingarna. Vi har valt att låta alla informanter i undersökningen vara anonyma. 

Informanten på företaget som utvecklat applikationen är namngiven som ”Projektledaren”, barnen 

har vi valt att namnge som ”Barn 1” och så vidare och skolorna kallas ”Skola 1” och ”Skola 2”. 

4.1 Om avgränsningen vid datainsamlingen

En person från utvecklingsföretaget bakom läromedelsapplikationen har intervjuats. Vidare är det 

de fyra första delspelen i läromedelsapplikationen som har undersökts. Dessa fyra delspel valdes 

då läromedelsapplikationen är upplagd att gå igenom de matematiska kunskapsområdena i den 

ordning som eleverna lär sig dem i skolan. Delspelen i undersökningen innefattar taluppfattning, 

statistik, tallinjen och fler eller färre (Parama Matte 1, 2013). Fem elever från två grundskolor i 

Stockholm har deltagit i observation och interaktionsstudien. När studien genomfördes hade dessa 

elever gått tre månader i årskurs ett i grundskolan. Urvalet av barn gjordes av respektive pedagog i 

skolorna.
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4.2 Intervju

Vi har intervjuat projektledaren på företaget Parama som har utvecklat läromedelsapplikationen 

Parama Matte 1. Utgångspunkten för intervjun har vi tagit från Bell (2006, s. 158) som beskriver 

intervjun som en vetenskaplig undersökning med både kvalitativa och kvantitativa drag. Men också 

från Kylén (2004, s. 17) som beskriver intervjun som ett möte mellan två eller flera personer där 

det är intervjuarens uppgift att stimulera respondenten till att berätta och svara på frågor. Intervjuns 

fördel är dess flexibilitet och att det går att gå in mer på djupet än till exempel enkäter. Intervjun 

kräver mycket planering innan den genomförs vilket vi också tog hänsyn till i denna studie (Bell 

2006, s. 158). Respondenten blev noggrant informerad om syftet med intervjun och vad den skulle 

användas till (Bell 2006, s. 165).

Intervjun ägde rum på kontoret hos de företag i Stockholms som har utvecklat 

läromedelsapplikationen. Företaget är ett produktbolag till ett konsultföretag och hade vid 

intervjuns tillfälle funnits i ett år. Produktbolaget har utvecklat två stycken matematikapplikationer 

där det ena är tänkt att kunna vara substitut för alla matematikläromedel i årskurs ett i grundskolan 

(Intervju med Parama 2013). 

Intervjun var en  semistrukturerad intervju (Bell 2006, s. 159) på 60 minuter och spelades in med 

hjälp av en mobiltelefons ljudinspelningsfunktion. Den var semistrukturerad för att vi skulle ha en 

plan för olika områden som vi ville täcka in med vår intervju. Men samtidigt var utgångspunkten att 

ge respondenten frihet att själv få berätta vad hen ansåg viktigt inom områdena. Som underlag för 

intervjun togs en intervjuguide (se Bilaga 1) fram. Intervjuguiden innehöll några områden med 

tillhörande stödfrågor. Dessa presenterade vi i början av intervjun och kunde sedan falla tillbaka på 

vid tillfälle. Frågorna besvarades inte uppifrån och ned utan behandlades eftersom. I slutet gick vi 

igenom alla frågor och sammanfattade dem kort tillsammans med respondenten.
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4.3 Analys av läromedelsapplikationens design, innehåll och funktioner

För att undersöka designen, innehållet och de funktioner som finns i läromedelsapplikationen så 

har en analys av läromedelsapplikationen genomförts. Då analysen är kvalitativ så har vi valt att 

inte räkna eller mäta det som presenteras i läromedelsapplikationen. Det som faller utanför de 

kategorier vi har valt att använda har inte presenterats i undersökningen. Analysens syfte är att ge 

en övergripande förståelse för hur läromedelsapplikationen är uppbyggd och vilka funktioner som 

finns. Vidare fungerar analysen som grund för observationen och senare som underlag för 

resultatet.

 

Grunden för analysen ligger i Dourish (1999. s. 11) beskrivning av embodiment. 

Grundförutsättningen är att relationen mellan handling och mening är viktig. För att förstå denna 

relation kopplar Dourish (1999, s. 8) ihop social computing och tangible computing. Genom social 

computing försöker vi förstå de sociala färdigheter och de aspekter av den sociala miljön som 

läromedelsapplikationen används i. Detta kompletteras med tangible computing som hjälper till att 

förstå vilka vägar som finns för att utnyttja människans fysiska färdigheter och berörings 

färdigheter (Dourish 1999, s. 3). Likt Aarsands (2010, s. 17) undersökning så har vi också tittat på 

vilka performativa rörelser som interaktionsmässigt kan vara inbäddade i spelandet av 

läromedelsapplikationen vilket bidrar till att dels ge en bild av handling och mening (embodiment), 

men också för att förstå vilka möjligheter som finns för användaren att utnyttja beröring och fysik 

tillsammans med läromedelsapplikationen (tangible computing). 

Med utgångspunkt från dessa teorier och intervjun (Intervju med Parama, 2013) skapade vi ett 

schema med frågor som vi utgick från i analysen av läromedelsapplikationen (se Bilaga 4). Vi

spelade ett spel i taget och antecknade fynden under varje fråga för att enkelt kunna särskilja dem. 
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4.4 Observation och interaktionsstudie

Med observation och interaktionsstudien ville vi undersöka hur den tänkta målgruppen använder 

läromedelsapplikationen och hur de reagerar och handlar mot olika uppgifter. Detta utifrån 

förutsättning att det var barnens första interaktion med läromedelsapplikationen. 

Utifrån intervjun och analysen av läromedelsapplikationens design, innehåll och funktioner kunde 

vi identifiera fyra stycken teman. Dessa var interaktion, visualisering, progression och feedback. 

Dessa teman var fokus för struktureringen och genomförandet av observationen. Bell (2006, s. 

191) beskriver en strukturerad observation som att observatören själv har bestämt fokus och syfte 

innan den genomförs vilket vi också utgått från. Observationen strukturerades på så sätt att vi 

innan bestämt vilka uppgifter barnen skulle få utföra på pekplattan i form av vilka delspel som 

skulle spelas och hur länge detta skulle göras. Då observatören till viss del deltog i observationen 

genom att lyssna, fråga och ibland förklara är observationen en deltagande observation (Bell 2006, 

s. 189). 

Vi filmade med mobilkamera för att störa barnet så lite som möjligt så att de skulle känna sig 

trygga och inte bli distraherade. Att filma sessionerna med barnen var något som även Linderoth 

(2004, s. 101) använts sig av i sin studie av datorspelande barn. Linderoths (2004) beskriver sin 

ansats som interaktionsanalytisk vilket denna observation också var. Vi ansågs därför det vara ett 

passande verktyg  för datainsamlingen. Fördelarna med att filma är att det kan erbjuda möjligheter 

att studera hur mening genereras i situerade aktiviteter då man kommer nära den studerade 

företeelsen (Linderoth 2004, s. 101). Likt Linderoth (2004, s. 102) så ansåg vi att filmandet skulle 

ge oss bättre förutsättningar för att återge och beskriva händelser från observationen i resultat och 

analys.  

Den första kontakten med pedagogerna gjordes genom ett informationsbrev (se Bilaga 2). Själva 

genomförandet av observationen gick till så att vi började med att presentera oss för hela klassen 

och berättade kort att några barn skulle få testa läromedelsapplikationen. Barnen valdes ut av 

respektive pedagog med kriteriet att de skulle ligga på olika nivåer vad det gäller matematik. 

Observationen genomfördes på elevernas skolor med ett barn i taget. Vi satt i ett separat rum där 

en av oss filmade skärmen och barnets händer, den andre av oss satt med barnet och agerade 

observationsledare och styrde momenten. 
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Fyra av fem barn hade tidigare använt pekplattor men ingen av dem hade provat eller kände till 

läromedelsapplikationen sen tidigare. Introduktionen till läromedelsapplikationen gjordes genom att 

vi berättade för barnen att de skulle få spela ett matematikspel och sedan fick barnen se den 

introduktionsfilm som finns i läromedelsapplikationen. Utgångspunkten var att 

läromedelsapplikationen skulle stå för instruktioner. Om barnen bad om hjälp gavs i första läget 

uppmaningen att de skulle tänka en stund själva eller använda applikationens hjälpknapp. Först i 

ett andra läge gav observatören instruktioner till barnen. 

4.5 Datamaterial och analys

Att genomföra intervjun och analysen av läromedelsapplikationens design, innehåll och funktioner 

kan ge svar på hur en läromedelsapplikation i matematik kan designas utifrån läromedelsaspekter. 

Men då vi också ville undersöka vilka möjligheter och begränsningar användaren möter vid första 

mötet med en läroplansbaserad spelapplikation i matematik samt vilka interaktionsmöjligheter som 

kan finnas hos en läromedelsapplikation i matematik ansåg vi att datainsamlingen behövde 

kompletteras. Därför valdes en observation av elever i årskurs ett i grundskolan som är den 

faktiska målgruppen och tänkta användare av läromedelsapplikationen.

Analysen av läromedelsapplikationens design, innehåll och funktioner kan utifrån embodiment ge 

en bild av handling och mening (Dourish 1999, s. 3), och från tangible computing en förståelse för 

vilka möjligheter som finns för användaren att utnyttja beröring och fysik tillsammans med 

läromedelsapplikationen. Men det ger inte en heltäckande bild då det inte täcker in de sociala 

färdigheter och de aspekter av den sociala miljön som läromedelsapplikationen används i, vilket är 

det som social computing förklarar. Detta har därför kompletterats med observation och 

interaktions studien.  
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4.6 Etik 

Vi har valt att utgå från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer som utgångspunkt när vi genomfört 

undersökningen. CODEX (2013) som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för 

forsknings- och bioteknik vid Uppsala Universitet tar upp riktlinjer för forskning som involverar barn. 

Det kan vara problematisk att bedriva forskning som involverar barn då de är omyndiga och anses 

sakna förmågan att kunna bedöma risker och konsekvenser av att delta i en undersökning. Därför 

har vi i denna undersökning följt de riktlinjer som finns för hur barn skall kunna ge ett fullgott 

samtycke till att delta i en undersökning. Vi har på barnens nivå gett dem information om 

undersökningen och vad det är de skall göra. De har också fått ta ställning till om de vill delta eller 

inte. Enligt CODEX bör barn under 15 år som deltar ha vårdnadshavarens samtycke. Detta 

samtycke har vi samlat in genom telefonsamtal från ansvarig pedagog samt informations e-post 

(se Bilaga 3) till berörda vårdnadshavare. Då datainsamling i observationen av barnen gjorts med 

videoinspelning har även riktlinjer som barnens och skolans anonymitet och att barnen ej kommer 

synas på inspelningen följts. 

4.7 Metodkritik

Kritik mot denna undersökning kan ligga i att så pass många datainsamlingar har valts. Men då 

undersökningen ämnar skapa en övergripande bild av läromedelsapplikationen anser vi att detta 

krävs för att försöka täcka in så mycket som möjligt av området. Vidare krävdes också valet av 

datainsamlingar för att kunna besvara de frågeställningar som formulerats.

Gällande intervjun med projektledaren på företaget som utvecklat läromedelsapplikationen har vi 

eftersträvat att återge insamlat material så objektivt som möjligt då denne respondent kan anses 

vara partisk jämt emot sin produkt. Detta är något som Bell (2006, s. 158) tar upp som nackdel 

med intervju som datainsamlingsmetod, det är stor risk för omedvetna och medvetna skevheter. 

Men som Bell (2006, s. 158) tar upp så är fördelen med intervjun dess flexibilitet och möjlighet till 

djupare svar och rikare material, vilket denna undersökning ansågs kräva.
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Kritik mot fallstudier kan vara att sådana undersökningar kan ge snedvridna eller skeva resultat då 

det enbart är en händelse eller enhet som ingår i studien. Vissa pratar då om relaterbarhet istället 

för generaliserbarhet (Bell 2006, 21) vilket vi också har tagit i beaktande i denna studie. Fördelen 

med att använda en kvalitativ fallstudie anser vi, som Bell (2006, s. 17) tar upp, att det är ett bra 

sätt  att identifiera generella och unika drag hos läromedelsapplikationen och även skapa en 

förståelse för samspelsprocessen mellan läromedelsapplikationen, företag och elev. Det ger också 

möjlighet att undersöka en viss aspekt av den företeelse som vi ämnar studera. Att då välja att 

enbart studera en läromedelsapplikation och enbart fyra av läromedelsapplikationens delspel kan 

därför kritiseras för att ge en skev bild. Möjligen hade det givits en bredare bild om flera 

läromedelsapplikationer hade jämförts. Men vi anser att det då hade blivit en annan undersökning.

Observation och interaktionsstudien var i denna undersökning strukturerad vilket kan kritiseras då 

den också kan rymma skevheter och anses subjektiv. Detta då olika observatörer kan återge 

samma observationsmoment på sätt som skiljer sig åt (Bell 2006, s. 191). Även det deltagande 

angreppssättet kan kritiseras då det kan ha en påverkan på deltagarna i observationen (Bell 2006, 

s. 190). Likt Linderoth (2004, s. 102) så ansåg vi att filmandet skulle ge oss bättre förutsättningar 

för att återge och beskriva händelser från observationen. I sin studie kritiserar dock Linderoth 

(2004) användandet av en handhållen filmkamera och forskarens närvaro i sessionen. Den 

handhållna filmkameran ansågs missa viktiga incidenter utanför bilden och forskarens närvaro 

påverkade barnens interaktion med varandra. Det bör också nämnas att barnen som deltog i 

observationen ställdes inför en ovan situation med personer de inte kände till sen innan. Detta 

medförde för vissa barn en viss blygsel och lite osäkerhet till en början, vilket också kan ha 

påverkat deras naturliga agerande.  
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5. Resultat

Här presenteras resultaten från de datainsamlingar som gjorts. Syftet med undersökningen är att 

belysa hur läromedelsapplikationen Parama Matte 1 möjliggör interaktion mellan användare och 

applikationen. Detta i relation till hur läromedelsapplikationen är utvecklad för att fungera som ett 

undervisningsmaterial samt hur den kan användas och uppfattas av barn. Dessutom undersöks 

vilka designaspekter som är centrala vid utveckling av en läromedelsapplikation utifrån 

användarnas interaktion med applikationen. Först ut presenteras intervjun med företaget som 

utvecklat läromedelsapplikationen Parama Matte 1, som fungerar som en bakgrund till de andra 

datainsamlingarna. Dessa datainsamlingar är en analys av läromedelsapplikationens design, 

innehåll och funktioner och  de fynd som gjorts i de observationer som genomförts på de två 

skolorna. 

 

5.1 Intervju med företaget som utvecklat läromedelsapplikationen  

Här presenteras de viktigaste fynden från den intervju som genomfördes med projektledaren på 

Parama som utvecklat läromedelsapplikationen. Första delen beskriver vilka Parama är och om 

bakgrunden till Parama Matte 1. Andra delen tar upp företagets beskrivning av Parama Matte 1. 

För att förtydliga delar av intervjun har vi även refererat till läromedelsapplikationen. 

5.1.1 Om Parama och bakgrunden till Parama Matte 1

Parama är ett produktbolag med fokus på pedagogiska applikationer (Intervju med Parama, 2013). 

Parama Matte 1 är en läromedelsapplikation med fokus på matematik som skapats av Parama i 

syfte att fungera som ett substitut till de matematikböcker som används i årskurs ett (Intervju med 

Parama, 2013). Idén till att skapa en läromedelsapplikationen kom då Parama arbetat med flera 

skolor som börjat använda sig av pekplattor som verktyg i undervisningen. Parama såg ett behov 

av en läromedelsapplikation då skolorna uttryckt att de saknade användbara applikationer för 

undervisning. De pedagoger Parama hade kontakt med berättade för företaget att de fick plocka 

ihop sitt eget ”bibliotek” av applikationer men att det inte alltid blev bra, då många av dessa 

applikationer inte motsvarade läroplanens mål för matematik (Intervju med Parama, 2013).
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Genom att använda sig av läromedelsapplikationen Parama Matte 1 i skolorna menar Parama att 

kostnaderna för läromedel inom matematik skulle minska. I dagsläget lägger skolorna ner mellan 

200-300 kronor per elev och år vad det gäller läromedel i matematik (Intervju med Parama, 2013). 

Applikationen kan användas av flera elever i flera årskullar och det anser Parama att skolorna kan 

spara pengar på när det gäller inköp av läromedel. Parama ser att vi står inför ett paradigmskifte 

vad det gäller skolan och tekniken. Idag ser Parama att många matematikapplikationer som finns 

på marknaden inte når upp till den kvalité som behövs för att kunna ersätta den traditionella 

matematikboken. Men att detta kan komma att förändras då skolorna står för en allt mer teknisk 

framtid (Intervju med Parama, 2013). 

Parama anser att läromedelsföretagen ligger efter i utvecklingen då dessa inte är bereda att satsa 

på nya tekniska plattformar i skolan. Parama tror att tekniken kommer att springa om 

läromedelsföretagen då den nya tekniken i skolorna är framtiden. Att läromedelsföretagen ligger 

efter i processen att skapa läromedel som tillgodoser den teknik som förs in i skolorna, anser 

Parama beror på att de har alldeles för långsamma processer när ett nytt läromedel skall lanseras 

på marknaden. Parama anser att de har många fördelar här vad det gäller att kunna skapa 

matematikapplikationer till skolan och att kunna nå ut med dessa på marknaden (Intervju med 

Parama, 2013). 

5.1.2 Företagets beskrivning av Parama Matte 1

Med bakgrund till detta arbetade Parama tillsammans med en erkänd och erfaren pedagog fram 

läromedelsapplikationen Parama Matte 1. Med hjälp av Parama Matte 1 vill Parama att 

matematiken ska vara något som är roligt för barn. Parama menar att om matematik är roligt så 

har barn lättare att lära. Läromedelsapplikationen ska gestalta en miljö där barnen känner igen sig 

och där det är roligt att vistas. Parama har arbetat med med ett begrepp som de nämner som 

igenkänningsfaktorn. Det har applicerats i läromedelsapplikationen genom att man använt en 

berättarröst från en programledare i ett barnprogram. Även illustrationerna i Parama Matte 1 är 

skapta av en illustratör som arbetar med samma barnprogram på Internet (Intervju med Parama, 

2013).
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I Parama Matte 1 hjälper barnen till att öppna ett nerlagt nöjesfält att genom att lösa alla de 

matematiska uppgifter som finns i läromedelsapplikationen (Intervju med Parama, 2013). Barnen 

får träna på taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, 

samband och förändring och problemlösning (Parama Matte 1, 2013). Läromedelsapplikationen är 

uppbyggd av 18 delspel och över 60 uppgifter där kunskapsområdena tränas på olika nivåer 

(Parama Matte 1, 2013). De olika delspelen i Parama Matte 1 är uppbyggt med hjälp av 

progression där en bana följs och de matematiska uppgifterna i delspelen blir allt svårare desto 

längre spelaren kommer genom spelets bana (Intervju med Parama, 2013). Parama Matte 1 är 

även uppbyggd med hjälp av mönsterigenkänning i de olika spelen, till exempel att siffror som 

visas i olika former kan erhålla samma värde (Parama Matte 1, 2013). Med hjälp av pedagogen 

har Parama arbetat mycket med mönsterigenkänning då detta är en viktig del i barns lärande och 

utveckling när det gäller matematik (Intervju med Parama, 2013). I Parama Matte 1 får barnen öva 

på att sätta samman siffror och nummer som visas med hjälp av olika föremål (tärningar, 

grindräkning och digitala siffror) där siffran och föremålet ska erhålla samma värde (Parama Matte 

1, 2013). Även grindräkning är något som är viktigt för barns matematiska utveckling (Intervju med 

Parama, 2013), detta är ett räknesätt som återkommer i Parama Matte 1 på de olika nivåerna 

(Parama Matte 1, 2013).  

I Parama Matte 1 är det meningen att barnen själva ska leta sig fram i de olika spelen och lära. Det 

finns en hatt som fungerar som ledsagare genom spelet och denna hatt finns i alla delspel 

(Parama Matte 1, 2013). Genom att klicka på hatten ges den information som barnet behöver både 

i tal och skrift (Intervju med Parama, 2013). Parama påpekar dock i intervjun att pedagogen är 

väldigt viktig för undervisningen och kommer aldrig att kunna ersättas av en läromedelsapplikation. 

I Parama Matte 1 finns det även handledning för pedagoger och föräldrar där de kan läsa vilka 

matematiska kunskaper barnen tränar på i de olika delspelen. De går även i informationen att se 

var spelen ligger någonstans i applikationen då det ska vara lätt att lokalisera sig (Intervju med 

Parama, 2013). Parama menar att föräldrarna spelar en stor roll när det gäller vad deras barn 

spelar för spel. De menar att föräldrarna måste ta ansvar för att barn inte bara spelar nöjesspel där 

lärandet uteblir, utan att nöjesspelen blandas med lärandespel (Intervju med Parama, 2013).         

Parama tar upp feedback som något viktigt för barn och deras lärande. Parama menar att detta är 

något som de får när de spelar Parama Matte 1. Feedback har använts på så sätt att när en 

sekvens i en bana har avklarats får barnet positiv återkoppling i form av en stjärna som skjuts upp 

till poängräknaren, detta indikerar att de svar som angavs var korrekt. 
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Även vid de svar som är felaktigt får barnet en återkoppling där det rätta svaret visas på skärmen 

så att barnet kan se de rätta svaret (Parama Matte 1, 2013). Parama menar att den direkta 

återkopplingen bidrar till lärandet då barnen direkt i uppgiften får veta om de svarat rätt eller fel. 

Parama menar att detta är en unik funktion som Parama Matte 1 har. Att kunna erbjuda direkt 

återkoppling är något som läroböckerna inte kan erbjuda (Intervju med Parama, 2013).   

Något som Parama anser är speciellt för Parama Matte 1 är att den inte tillhandahåller 

fleralternativ svar i spelet utan att det endast finns rätt eller fel svar på uppgifterna. Alternativ är 

något som företaget anser negativt och att de flesta applikationer bygger sitt spelupplägg på just 

detta. Parama menar att alternativ gör att barnen inte tänker efter när de spelar utan spelar endast 

för att vinna poäng i spelet utan att lära eller reflektera över vad det är de har gjort (Intervju med 

Parama 2013).

”I en bok får du inte välja om det är A, B eller C, och det får man inte göra här heller.” 

(Intervju med Parama, 2013)

Parama menar att det är viktigt att kunna lyfta pedagogiken med hjälp av visualisering. Att visuellt 

kunna se matematiken och vad som händer med tal då siffror tas bort eller läggs till är lärande för 

barn och deras förmåga att ta till sig kunskap (Intervju med Parama, 2013). Med hjälp av 

visualisering har Parama gestaltat matematiken med former och figurer som barn känner igen. Det 

förekommer även en del former som i matematik är viktiga för inlärning och användning. Parama 

menar att detta kan man med lätthet förmedla i en applikation på ett sådant sätt att det blir 

begripligt för barn. Vilket kan vara svårt att visualisera i en matematikbok då lärandet blir mer 

abstrakt. (Intervju med Parama, 2013). Med hjälp av visualisering av tallinjen blir den mer begriplig 

för barn och det blir lättare för barn att förstå hur den hänger samman (Intervju med Parama, 

2013). I Parama Matte 1 har företaget visualiserat tallinjen genom att gestalta den med hjälp av en 

ljusslinga där varje lampa representera ett tal. Genom att sätta lamporna på rätt plats på slingan så 

tänds ljusslingan och uppgiften är avklarad (Intervju med Parama, 2013).  
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5.2 Analys av läromedelsapplikationens design, innehåll och funktioner

Nedan presenteras de fyra delspel som denna studie avgränsats till. Dessa har sammanställts 

med hjälp av de frågor som låg till grund för analysschemat som vi tog fram genom datamaterialet 

som ligger till grund för den här studien (se bilaga 4). 

För alla delspelen gäller vid rätt svar att hatten i hörnet skjuter iväg en stjärna med ett sprakande 

ljud till poängräknaren i motsatt hörn. Poängräknaren visar antal nivåer som finns i spelet med 

visst antal streck. En pil visar på vilken nivå spelaren befinner sig.  När spelet är slut tilldelas 

spelaren en pokal i en översikt över alla banorna som nås från menyn. I alla delspel måste 

spelaren trycka på en ok-knapp för att lämna sitt svar. Ok-knappen ser olika ut i design och färg i 

de olika delspelen och ligger på olika platser i gränssnittet. Menyn i form av en karta kan nås 

genom att man trycker på en knapp för att komma till översikten av spelets banor. Övergripande 

information för pedagoger eller förälder kan nås från start-menyn. Där kopplas de olika delspelen 

till de olika matematikmomenten algebra, geometri, samband och förändring, tals användning, 

taluppfattning och statistik. Första gången användaren spelar spelet så ges en introduktion i form 

av en film. I introduktionen presenteras spelaren för spelets övergripande bakgrundshistoria. 

Användaren skall rädda en nerlagd nöjespark. I början får användaren en kort informationstext och 

en informationsröst förklarar vad som skall göras. Vill användaren få fram informationen igen kan 

man trycka på en hatt med ett frågetecken så spelas informationsrösten upp igen och 

informationstexten visas.
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5.2.1 Spel 1 – Spikarna

Delspelet Spikarna går ut på att spelaren skall öppna den stängda porten till parken genom att få 

bort plankor som täcker porten. Spelaren presenteras för ett tal som visas med siffra och spikar (se 

Bild 1). Sedan skall spelaren med olika objekt som tärning, grindräkning eller digitalsiffra visa 

samma siffra. Användaren har klarat delspelet när alla plankor är borta. Det tal som visas för 

spelaren är antingen ett visst antal spikar, en siffra eller både och. I bakgrunden finns plankorna 

som försvinner en och en när man svarat rätt. De olika nivåerna kan endast nås genom att man 

klarar dem i tur och ordning. På första nivån används en tärning och spelaren får se både siffra och 

spikar. Nästa nivå är att tärningen byts ut mot grindräkning och till sist blir det den digitalsiffra. I alla 

tre stegen visas först siffra och spikar för att sedan enbart visa siffran. Vid fel svar ges ett ”tutande” 

ljud som symboliserar fel och det rätta svaret visas med tärningen, grindräkningen eller 

digitalsiffran. Vid rätt svar ramlar en planka bort och hatten i hörnet skjuter iväg en stjärna med ett 

sprakande ljud till poängräknaren i motsatt hörn. När spelet är slut öppnas porten och man får en 

pokal i en översikt över alla banorna som nås från menyn.

Tärningen kan vändas och snurras åt alla håll när spelaren rör på skärmen. Spelaren behöver inte 

röra direkt på tärningen utan kan röra varsomhelst på skärmen för att den skall röra sig. Samtidigt 

hörs tärningsljud och när tärningen släpps hörs ett ljud som att tärningen kastas i väg.

I grindräkningen kan spelaren trycka eller dra för att göra streck. Dock måste detta göras på 

objektet till skillnad mot tärningen. 
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Bild 1: Spikarna. Nivå 1. Bilden visar den tärning och de spikar som skall kopplas ihop  
i spelet Parama Matte 1 från 2013. 



Strecken fylls alltid i från vänster till höger även om spelaren fyller i från höger till vänster. Spelaren 

kan ta bort streck genom att trycka på strecket igen. Detta fungerar dock inte alltid. Ljudeffekten 

som uppstår när man lägger till streck är ett som liknar det ljud som uppstår då en krita dras på en 

svart tavla. När strecken tas bort hörs ett gnisslande ljud. Digitalsiffran består av sju delar i form av 

en åtta som trycks på för att de skall lysa. För att ta bort trycker man igen och då slocknar den 

delen. Ett pipande ljud låter när en del tänds och samma när den släcks.

5.2.2 Spel 2 – Lotteribåset

Delspelet Lotteribåset går ut på att räkna antal mjukisdjur och ange rätt siffra. Spelet är slut när 

man genomfört visst antal omgångar. Spelaren får se ett visst antal mjukisdjur i form av en nalle, 

häst eller både och som sitter på hyllor (se Bild 2). Svaret ger spelaren med grindräkning, siffra 

eller diagram. Spelaren anger antal djur var för sig genom att de har varsitt svarsfält. På första 

nivån visas bara nallar på hyllan och spelaren svara med grindräkning. Efter ett tag tillsätts även 

hästar på hyllan och i ytterligare progression blandas djuren. I nästa nivå är det både nallar och 

hästar på hyllan och siffror från en tallinje skall dras till hästen som fått ett Y och nallen som fått ett 

X. På sista nivån så visas antal djur med grindräkning och spelaren svarar med hjälp av två 

stapeldiagram. 
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Bild 2: Lotteribåset. Nivå 1. Bilden visar nallar och grindräkning som skall kopplas 
ihop i spelet Parama Matte 1 från 2013.



Rätt svar visas på grindräkningen, X och Y eller i stapeldiagrammet om användaren anger fel svar. 

På nivån där en siffra ska dras från tallinjen visas rätt svar genom att X och Y byts ut mot rätt siffra 

som färgats röd. Ibland visas dock inte rätt svar exempelvis i en situation när spelaren skall räkna 

både nallar och hästar och svarar rätt på det ena antalet djur men fel på det andra. På sista nivån 

när stapeldiagrammet skall fyllas i, och användaren gissar fel, visas rätt svar med rött i 

stapeldiagrammet. 

Grindräkning används och fungerar på samma sätt som i Spikarna (se Spel 1). Siffror från tallinjen 

dras till X eller Y och en ljudeffekt ligger på. Det går att göra en- eller tvåsiffriga tal men enbart om 

svaret skall vara tvåsiffrigt. För att ta bort siffran drar spelaren bort den. Det finns operatorer för 

addition och subtraktion och dessa kan dras men kan inte läggas till på X eller Y. 

Stapeldiagrammet har block i två staplar som färgas genom att man trycker eller drar med fingret 

på dem. För att ta bort trycker spelaren igen.

5.2.3 Spel 3 – Stora scenen

I delspelet Stora scenen skall spelaren ordna ljus till den stora scenen genom att dra lampor till en 

lina som skall motsvara tallinjen (se Bild 3). Delspelet är slut när spelaren genomfört ett visst antal 

omgångar. På första nivån ligger alla siffror på linan förutom två som spelaren får dra dit. I nästa 

nivå sitter endast två siffror på linan och resten får dras dit. 
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Bild 3: Stora scenen. Nivå 1. Bilden visar lampor på en lina och den lampa på 
golvet som skall dras till rätt plats på linan i spelet Parama Matte 1 från 2013.



Därefter ligger alla sifferlampor på golvet och spelaren får instruktion om att hänga upp den lägsta 

eller högsta siffran. Sista nivån blir att hänga upp de tal som är större eller lägre än de tal som 

anges. I början får spelaren inte rätt resultat presenterat utan de sifferlampor som sitter fel ramlar 

ner på golvet och blinkar. Men på högre nivå ges rätt svar. Vid rätt svar hörs en glatt ljud och 

lamporna blinkar i olika färger. Sifferlamporna måste hängas på de punkter som finns på linan 

annars blir det fel och informationsrösten talar om att de har fel avstånd. Spelaren drar med fingret 

de lampor som skall hängas upp på linan. Ett glas ljud hörs när sifferlampan placeras på linan och 

den lampan blinkar. Man kan ta bort de lampor som man hängt upp genom att dra bort dem. De 

lamporna som redan sitter på linan går inte att manipulera. Vid högre nivå i spelet ges information i 

tal och text om vilka tal som skall hängas upp. På den nivån används även rösten i spelet för att 

tala om om något är fel.

5.2.4 Spel 4 – Mumien och Gaston

I delspelet Mumien och Gaston skall spelaren mata de två spökena Gaston och Mumien med råttor 

för att de skall orka skrämmas (se Bild 4). Karaktärerna har varsin pratbubbla som visar hur många 

råttor som skall dras till eller tas bort från deras tallrikar. När råttorna placeras på tallrikarna läggs 

de i mönster likt prickarna på en tärning.  Lika med operatorn ändras till ett olikhetstecken > eller <. 

I mitten finns en råtta som spelaren kan dra obegränsat antal råttor till tallrikarna från. I 

pratbubblorna visas siffror eller orden ”fler” eller ”färre”. 
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Bild 4: Mumien och Gaston. Nivå 2. Bilden visar de två karaktärerna Gaston och 
Mumien och de råttor som skall dras till rätt plats på tallrikarna i spelet Parama Matte 1  
från 2013. 



Vid momentet fler eller färre visas först operatorn lika med. När råttor dras till tallrikarna visas med 

siffror hur många det finns på varje tallrik. Lika med operatorn ändras till ett av olikhetstecken > 

eller <. Dessa är nu tydligare och blå färgade. Först visas tal i spökenas pratbubblor och 

spelrösten talar om hur många råttor som önskas. Spelaren drar antal råttor från den stora råttan i 

mitten till tallrikarna. I nästa nivå skall spökena ha färre eller fler än varandra. En av spöken säger 

vad den vill ha. Spelaren kan fritt välja att tilldela dem fler eller färre råttor genom att antingen ta 

bort råttor från tallrikarna eller lägga till råttor från stora råttan i mitten. Det går även att flytta råttor 

mellan tallrikarna.

Vid fel svar placeras rätt antal råttor ut på tallrikarna och de färgas röda. Vid fel svar på fler eller 

färre ges feedback i form av informationstext och informationsröst som påvisar om att karaktären 

ville ha fler eller färre. Informationstextens ruta behöver tryckas bort för att spelaren skall fortsätta 

spela. Ingen feedback i siffror ges vid fel svar.
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5.3 Observation och interaktionsstudie

Resultatet av observation och interaktionsanalysen som gjordes med barnen presenteras här med 

de viktigaste fynden sammanställt under de fyra teman om interaktion, progression, visualisering 

och feedback. 

5.3.1 Interaktion

Interaktionens sammanhang byggdes upp genom relationen mellan det observerade barnet, 

observatören, skolmiljön och läromedelsapplikationen. De handlingar som utfördes av barnet 

utlöstes av både observatören, läromedelsapplikationen och skolmiljön direkt eller som en del i en 

kedja av flera händelser beroende av varandra. Vi kunde identifiera att kroppen användes av 

barnen i handlingarna genom tal, gester och kroppens placering. Nedan går vi igenom dessa 

handlingar och ger exempel.

Talet

En del barn var mer säkra och uttryckte sig i tal mer än de andra. Talet användes av barnen på 

olika sätt. Dels kunde det vara direkt riktat mot observatören som en fråga för vilken handling de 

skulle utföra, dels som bekräftelse för om en handling var rätt utfört och dels som kommentarer till 

läromedelsapplikationens olika moment eller objekt som dess utseende eller beteende. Exempel 

på kommentarer om utseende och moment:

Excerpt 1: 

Barn 1: ”Nu försvann en till.” (När barnet svarar rätt på en uppgift).

Barn 1: ”Nu är jag nära på att öppna.” (Bara några få uppgifter kvarstår 

för att klara ett delspel).

Barn 1: ”Skämtar ni? Ni tar ju hästar nästan hela tiden.” (Barnet 

kommenterar att många hästar dyker upp på skärmen och som att observatören 

är ansvarig för detta).

Barn 3: ”Haha jag gav honom en!” (Barnet ger en av spelkaraktärerna en 

råtta medan den andra karaktären får fler).
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Ett barn byggde upp en slags parallellt sammanhang med nallarna i ett av delspelen:

Excerpt 2:

Barn 2: ”Massa gummibjörnar!”

Observatör: ”Varför kallar du dom för gummibjörnar?”

Barn 2: ”Dom ser goda ut.”

Observatör: ”Ser dom goda ut?”

Barn 2: ”Ja.”

Observatör: ”Vad tror du dom smakar?”

Barn 2: ”… Ull.” (Barnet skrattar).

Senare reflekterar samma barn över läromedelsapplikationen och att det 

inte existerar i barnets verklighet:

Barn 2: ”Det här är ju inget riktigt spel. Ska man bygga en nöjespark på 

gården eller?” (Pekar ut genom fönstret på skolgården).

Barnen kunde också tala direkt till läromedelsapplikationen. Detta gjordes av flera av barnen 

genom att svara informationsrösten i spelet. Barnen talade också till de olika objekten: 

Excerpt 3: 

Barn 2: ”Ge mig en trea nu!” (Barnet talar till skärmen och uttrycker 

önskan om att en trea skall visas på skärmen).

Barn 2: ”Jag tycker ni skall vara fler.” (Pekar och pratar mot nallarna 

som visas på skärmen).

Barn 4: ”Du skall vara där.” (Barnet tilltalar en lampa som dras 

till sin plats på en lina).
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Barnen talade också till sig själva eller ”tänkte högt”. Vi hade inte innan bett barnen att tänka högt 

utan detta var något som de gjorde själva. När barnen talade till sig själva kunde de göras genom 

att diskutera med sig själva eller svara på sina egna frågor.

Excerpt 4: 

Barn 5:”Ska man?” (Barnet tittar på spelet och ser konfunderad ut).

Barn 5:”Aaaa.” (Svarar sig själv direkt och utför rätt handling).

I de situationer där barnen ville handla genom att räkna så använde en del barn rösten för att uttala 

siffrorna högt eller viskande för sig själva och på så sätt räkna rätt antal objekt. En del barn 

inkluderade också olika gester med  kroppen i handlingen vilket vi går djupare in på under gester 

och placeringen av kroppen.   

Gester och kroppens placering

Handlingar i form av olika kroppsliga uttryck, sätt att använda gester och placering av kroppen i 

förhållande till olika moment och situationer kunde observeras hos alla barnen. Dessa handlingar 

kunde riktas både mot läromedelsapplikationen, observatören och skolmiljön. 

För att navigerar runt i läromedelsapplikationen och hantera de olika uppgifterna var det pekfinger 

och tummen som användes. En del barn började direkt att röra och trycka på de olika objekten i 

gränssnittet:

Excerpt 5: 

Barn 2 är i första delspelet och skall göra sin första gissning. 

Trycker på tre olika ställen i gränssnittet. Trycker på ok-knappen och 

feedback ges för rätt svar.

Barn 2: ”Nu kan man i alla fall trycka.”

Vid ett annat tillfälle blir ett Barn 1 arg på spelet när den gissar fel.

Barn 1: ”ÅÅÅH!” (Slår på skärmen lätt med knuten näve). 

Sida 44 av 72



En del barn var mer försiktiga och ville ha vägledning från observatören vart de skulle trycka eller 

röra i läromedelsapplikationen.

Excerpt 6: 

Barn 4 sitter och tittar länge då spelet startats.

Observatör: ”Du kan prova lite. Jag kommer inte säga så mycket för du 

skall få klura lite själv.”

Barn 4: ”Hur gör man?”

Observatör: ”Prova röra lite där.” (Pekar mot tärningen i gränssnittet)

Barn 4 börjar vrida på tärningen till en början genom att dra på sidan av 

det försiktig. När barnet ser att objektet rör sig flyttar då fingret 

direkt på tärningen.

Som nämnt tidigare så använde en del barn också olika gester med  kroppen för att räkna antal 

objekt. Detta gjordes av vissa barn i kombination med att uttala siffrorna högt för sig själv eller 

enbart med kroppen. Antingen var det ett pekfinger som pekades direkt på skärmen eller en bit 

ifrån, även huvudet och kroppen användes för att peka mot skärmen. Vissa barn utförde en 

kombination av kropp och händer. När det gällde användning av händerna var det främst en hand 

som användes. Vid ett tillfälle kunde vi dock se att Barn 5 använde båda händerna. Detta genom 

att föra båda händerna mot skärmen och räkna objekten på vänster sida i gränssnittet först med 

vänster hand och sedan fylla i strecken på höger sida i gränssnittet med höger hand. Vidare 

användes också fingrar för att peka ut saker som barnen ville kommentera, fråga om eller som en 

förstärkning när de pratade till spelet.

När det gällde kroppen placerades den olika beroende på situationen. Flera av barnen vände sig 

mot observatören utan att säga något när de gjort en gissning som var rätt. När de gissade fel 

fortsatte barnen att titta på skärmen. De som inte vågade fråga kunde kommunicera att de inte 

förstod genom att bara trycka runt och vänta på respons från observatören.
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5.3.2 Visualisering

Här beskrivs det som kunde observeras utifrån hur barnen reagerade och förhöll sig till 

läromedelsapplikationens gränssnitt och de objekt som presenterades och kunde manipuleras. Vi 

kunde se flera olika utmärkande faktorer utifrån visualisering och representation. Dels var det hur 

barnen kopplade vad ett objekt representerade i den uppgift de skulle utföra, hur barnen 

uppfattade att de skulle manipulera gränssnittet och dess objekt för att utföra uppgifterna samt 

vilken fokus barnen la på estetiken. De element i gränssnittet som var viktigast här var de objekt 

som skulle räknas, knappar och manipulerbara objekt. Vi kunde se att barnen uppfattade 

grässnittet på olika sätt och vissa tog det till sig snabbare än andra.
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Relationen mellan information och de objekt som visas i gränssnittet påvisades på flera sätt i hur 

barnen handlade och vad de uttryckte i kommentarer och frågor (se Bild 5). 

Excerpt 7:

Barn 2 är i första delspelet ”Spikarna”.

Informationsröst: ”Ok, då sätter vi igång. Hur många spikar ser du? 

Visa med tärningen.”

Barn 2: ”Vart är tärningen?”

Observatör pekar mot informationsrutan där ok-knapp finns.

Barn 2 trycker på ok-knappen och tärningen visas. Barnet spelar sedan.
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Bild 5: Spikarna. Nivå 1. Bilden visar den informationstext som presenteras när spelet 
startar i spelet Parama Matte 1 från 2013.



Barn 3 är i samma delspel och har haft samma problem som Barn 2 ovan. Nu 

visas tärningen för Barn 3.

Observatör: ”Nu får du prova dig fram lite. Jag hjälper dig om du 

inte förstår.” (Pekar mot skärmen).

Barn 3: ”Vad gör jag för att röra den?” (Pekar mot tärningen).

Observatör: ”Om du rör lite på den så ser du.” (Rör med fingret över 

tärningen). 

Barn 3 rör försiktigt en gång på tärningen så att den rör sig. Tärningen 

visar siffran två och barnet tar bort handen.

Observatör: ”Om du vill röra den igen... om det är det du vill gissa på då 

trycker du på ok där sen.” (Visar med fingrar först på tärningen och sedan 

på ok-knappen utan att röra skärmen).

Barn 3: ”Mmmm...” (Börjar röra tärningen och vänder den tillslut 

till siffran tre som är det rätta alternativet).

Barn 3: ”Så..” (Tar bort händerna utan att trycka på ok-knappen).

Observatör: ”Så för att gissa om du vill göra det trycker du på ok 

där.” (Pekar på ok-knappen).

Barn 3 trycker där. Läromedelsapplikationen visar på att det är rätt svar 

och nästa omgång visas. Samma moment skall utföras. Barn 3 rör på 

tärningen några varv.

Barn 3: ”Vart ser man vart spikarna är?” 

Observatören: ”Du trycker där.” (Pekar på ok-knappen). 

Barn 3 trycker på ok-knappen och får rätt. Nästa omgång gissar barnet 

rätt.
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Ett annat exempel där flera av barnen inte förstod kopplingen mellan visualisering och 

informationen som gavs (se Bild 6): 

Excerpt 8: 

Barn 2 är i andra delspelet ”Lotteribåset”.

Informationsrösten: ”Räkna mjukisdjuren på hyllan och dra rätt siffra till 

X eller Y”.

På denna nivå visas endast X i gränssnittet då bara nallar skall 

dras. 

Barn 2: ”Fyra.. Där är X.” (Pekar på X:et i gränssnittet). 

Barn 2: ”Men vart är Y? Den förstod jag inte vad jag ska göra här.” 

(Vänder sig mot observatören). 

Observatören: ”Ja just nu finns det ju inget Y. Du får prova.” 

Barn 2 drar rätt siffra till X och får rätt svar. 

Sida 49 av 72

Bild 6: Lotteribåset. Nivå 2. Bilden visar nallar på en hylla som skall räknas och den tallinje 
där siffror skall dras till X under nallen i spelet Parama Matte 1 från 2013.



Ett moment i delspelet Lotteribåset hade flera av barnen problem när de skulle använda 

grindräkning. Nallar och hästar skulle räknas var för sig och sedan fyllas i under respektive djur  

(se Bild 7). Det framgick tydligt att flera av barnen inte kopplade antal djur med rätt stapel då de 

fyllde i för få djur eller fyllde i alla grindar under ett djur. 
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Bild 7: Lotteribåset. Nivå 1. Bilden visar de nallar och hästar som skall kopplas ihop med 
respektive grindräkningsstapel i spelet Parama Matte 1 från 2013. 



5.3.3 Progression

Progressionen kunde identifieras på två olika sätt i läromedelsapplikationen. Övergripande var det 

hur barnen reagerade på och uppfattade att de var tvungna att klara av delspelen för att komma 

vidare. Det andra var hur de tog till sig de moment av progression som fanns i de olika delspelen.

Övergripande progression

En del av barnen visade inget tecken på att reagera på att läromedelsapplikationen krävde rätt 

svar och många upprepningar av samma uppgift för att ta sig vidare. De jobbade på och 

genomförde uppgifterna. Men en del barn kommenterade detta:

Excerpt 9: 

Barn 1 spelar första delspelet som är spikar och tärningen. 1 min och 50 

sekunder har gått.

Barn 1: ”Hur många är det egentligen?” (Pratar om plankorna som skall 

försvinna).

Barn 1 fortsätter spela ett tag.

Barn 1: ”Den vill aldrig öppnas...” (Barnet uttrycker viss frustration).

Barn 2 spelar samma spel. Efter en stunds spelande kommenterar barnet:

Barn 2: ”Det var jobbigt att öppna den här parken!”
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Progressionsmoment i delspelen

Under observationen observerades hur barnen reagerade på hur de olika delspelen i 

läromedelsapplikationen var designade för att fungera progressivt. I första delspelet som handlar 

om taluppfattning skall barnet koppla ihop antal spikar med en tärning genom att vrida den. I 

progressionen tas spikarna bort och enbart en siffra visas. Detta kopplade och förstod en del barn 

direkt:

Excerpt 10:

Barn 2: ”Nu får man bara en femma.”

Barn 2 vrider tärningen så att den visar fem prickar och gissar.

En del barn förstod inte alls när det inte längre visades några spikar på 

skärmen. Ett av barnen trodde att svaret skulle vara noll:

Barn 1: ”Är det noll?” (Pekar på siffran som visas).

Barn 1 vrider på tärningen.

Barn 1: ”Men det går ju inte att göra noll?”
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5.3.4 Feedback

Feedbacken i observation gavs både från läromedelsapplikation och när barnen ville ha det från 

observatören. Dock eftersträvades att barnen i största möjliga mån skulle hantera och följa den 

feedback som gavs från läromedelsapplikationen.

I observationen kunde vi se att barnen reagerade och tog till sig feedbacken i 

läromedelsapplikationen på olika sätt. En del barn tog den till sig på en gång medan vissa barn inte 

riktigt förstod att de gjort rätt eller fel. 
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Bild 8: Gaston och Mumien. Nivå 1. Bilden visar karaktärerna 
Gaston och Mumien i spelet Parama Matte 1 från 2013. 
Pratbubblorna visar hur många råttor karaktärerna ville ha 
tilldelat. De röda råttorna visar det antal råttor som skulle ha 
tilldelats för rätt svar. 



Excerpt 11: 

Barn 4 spelar ”Gaston och Mumien” (se Bild 8) och är inne på sin 

tredje omgång. Barnet verkar ha förstått vad som skall göras och 

tidigare gjort rätt gissningar. Barnet räknar och drar råttorna till 

första tallriken medan barnet räknar. En råtta hamnar utanför men barnet 

verkar inte märka detta. Barnet trycker på ok-knappen. 

Observatör: ”Är det sex på varje nu?” 

Barn 4: ”Jaaa...” 

Spelet visar att det är fel svar och sex stycken röda råttor visas. 

Barn 4: ”Nej... Jo! Sex och sex.” (Barnet räknar de felaktiga 

råttorna).

Barn 4 fortsätter sedan spela utan att säga något. 
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Excerpt 12:

I en situation med Barn 1 så vet vi inte om barnet tar till sig 

feedbacken från spelet eller inte. Barnet spelar delspelet ”Spikarna” och 

skall använda tärningen för att gissa. Barnet gissar rätt fem gånger i 

rad. 

Barn 1: ”Gjorde jag rätt?” (Barnet frågar observatören).

Observatören: ”Ja.”

Barnet fortsätter att spela och gissa rätt.

I ett senare moment spelar samma barn fortfarande delspelet ”Spikarna” men skall här använda 

digitalsiffran för att gissa på rätt antal spikar. Barnet sätter siffrorna åt fel håll flera gånger och 

spelet ger feedback och visar hur siffran skall se ut. Efter det sätter barnet siffrorna rätt och verkar 

ta till sig feedbacken. 
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6. Analys

Utifrån det datamaterial som samlats in har vi kunnat att identifierat fyra teman som är interaktion, 

progression, visualisering och feedback och som varit centrala för vår analys. I intervjun med 

Parama kunde vi se att dessa teman var något som var viktigt för företaget och något som de 

arbetat med under utvecklingen av Parama Matte 1 (Intervju med Parama, 2013). Dessa teman 

såg vi också låg till grund för läromedelsapplikationens design, innehåll och funktioner samt 

identifierades i observation och interaktionsstudien. I detta kapitel presenteras och analyseras 

datamaterialet som samlats in under dessa teman. Datamaterialen ställs mot varandra och 

analyseras och tolkas med hjälp av de teorier som presenterats tidigare.

6.1 Interaktion

Vad det gäller interaktion kunde vi se i den analys av design, innehåll och av funktionerna och 

observationen att interaktionen med läromedelsapplikationen gjordes genom användandet av 

händer och fingrar. Vi kunde även se i den observation som genomfördes att barnen använde 

performativa rörelser (Aarsand 2010, s. 17) genom att de pratade med applikationen och gav 

signaler genom gester och sin kroppsställning. Kroppen blev de verktyg de använde sig av. Likt de 

Klemmer et al (2006, s. 140) förklarar som embodiment, att människans fysiska kropp spelar en 

central roll i att skapa människans upplevelser i världen, hur människans förstår världen och hur 

interaktioner sker i världen kunde vi se i observationen att kroppen var en viktig del i det som 

hände i spelmomenten. 

I Lindblad och Sahlströms (2001, s. 11) teori om att interaktionens sammanhang är en uppbyggnad 

av de små handlingarna kunde vi se att interaktionens sammanhang byggdes upp genom 

relationen mellan det observerade barnet, observatören, skolmiljön, läromedelsapplikationen och 

de handlingar som utfördes sinsemellan. De var dessa relationer vi kunde se som låg till grund för 

hur de sociala relationerna och strukturerna byggdes upp i spelmomentet (Lindblad och 

Sahlströms 2001, s.10). Likt hur Linderoth (2004, s. 11) förklarar interaktion som ett sammanflätat 

flöde av handlingar och händelser och att det är hur människan svarar på det som sker i 

omgivningen genom en handling. 
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De handlingar som utfördes av barnet utlöstes av både observatören, läromedelsapplikationen och 

skolmiljön direkt eller som en del i en kedja av flera händelser beroende av varandra och kroppen 

användes av barnen i handlingarna genom tal, gester och kroppens placering. Vilket också kunde 

ställas i relation till att människors handlingar uppstår beroende på vad andra människor gör och 

säger runt omkring (Linderoth 2004, s. 11). I observationen kunde vi se att det som hände och de 

handlingar som uppstod berodde på att något hände i läromedelsapplikationen som gjorde att 

barnet reagerade och handlade på ett visst sätt eller att observatören sa något vilket fick barnet att 

säga eller handla på ett visst sätt (se Excerpt 1 och 3). Det kunde också vara så att barnet sa 

något, observatören sa något och på grund av vad läromedelsapplikationen just då förmedlade 

skedde en handling från barnet (se Excerpt 5). Detta visar också på att interaktionen med 

läromedelsapplikationen inte var begränsat till barnet, som var den som aktivt manipulerade spelet 

och tryckte på knappar, utan också innefattade observatören som en deltagare (Aarsand 2010, s. 

24) (Sjöblom 2010, s. 256).

De performativa rörelser som Aarsand (2010, s. 17) beskriver som kan ligga inbäddade 

interaktionsmässigt identifierade vi som tal och gester i observationen. Genom talet skedde 

interaktion dels från barnet direkt riktat mot observatören som en fråga för vilken handling de skulle 

utföra, dels som bekräftelse för om en handling var rätt utfört och dels som kommentarer till 

läromedelsapplikationens olika moment eller objekt som dess utseende eller beteende (se Excerpt 

1-4). Barnen inkluderade också olika gester med  kroppen i handlingen. Det var handlingar i form 

av olika kroppsliga uttryck, sätt att använda gester och placering av kroppen i förhållande till olika 

moment och situationer kunde observeras hos alla barnen. Dessa handlingar kunde riktas både 

mot läromedelsapplikationen, observatören och skolmiljön (se Excerpt 5-6).

6.2 Visualisering 

Begreppet visualisering betyder att åskådliggöra med hjälp av bilder (Nationalencyklopedin, 2013). 

När vi i denna undersökning använder begreppet visualisering bygger vi ut begreppet med 

Linderoths (2004, s. 192) teori om att alla artefakter kan sägas ha en estetisk dimension men vid 

spel kan estetiken påverka de beslut som fattas och att estetiken kan vara en resurs och fokus för 

interaktionen (Linderoth 2004, s. 184). Samt Klemmer et al. (2006, s. 142) teori om hur en uppgift 

representeras påverkar utförandet. 
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Parama menar på att de har använt sig av visualisering på ett sådant sett att det sak vara lätt för 

barnen att känna igen sig vad det gäller former och figurer. Detta nämndes som begreppet 

mönsterigenkänning (Intervju med Parama 2013). I observationen kunde vi se hur barnen 

reagerade och förhöll sig till läromedelsapplikationens gränssnitt och de objekt som presenteras 

och kan manipuleras. Hur barnen kopplade de olika objekten i applikationen till deras funktion 

skedde för en del på en gång medan för vissa kunde det ta lite längre tid och ibland krävdes även 

en förklaring från observatören (se Excerpt 7-8). Linderoth (2004, s. 184) menar på att beroende 

på hur objekt visualiseras kopplas de till interaktion och estetik. Detta kunde vi se bland annat i vad 

det gäller den hatt i applikationen som symboliserar information. Detta var inget som var självklart 

för alla barnen från början att de kunde vända sig till hatten för att få hjälp, men efter ett antal 

påvisningar från observatören att de kunde vända sig till hatten om de inte förstod vad de skulle 

göra, förstod barnen hur de skulle använda hatten för att få den information de behövde för att gå 

vidare. Detsamma gällde de knappar som användes som bekräftelse knappar. Dessa gestaltades i 

form av en ok-knapp eller en bock (se Bild 5 och Bild 8). Dessa knappar var inte konsekventa 

utseende- och användningsmässigt genom läromedelsapplikationen. Detta medförde en del 

förvirring hos barnen och en del av dem kopplade inte att de behövde använda knapparna för än i 

det sista delspelet. Observatören fick ofta påminna dem att använda knapparna. 

Linderoth (2004, s. 192) menar även att estetiken kan påverka de beslut som fattas och att objekt 

kan ha en estetisk dimension. I observationen kunde vi se att barnen efter en stunds spelande tog 

till sig applikationens visualisering, efter att de spelat varje delspel i några minuter tog till sig vad 

uppgiften i delspelet handlade om och därefter kunde utföra uppgiften. Vidare kunde vi se att 

barnen blev förvirrade vid vissa tillfällen av visualiseringen, vi kunde se att barnen gjorde det 

svårare än vad det var då vissa uppgifter skulle lösas. Ett exempel var då barnen skulle räkna 

nallar och dra den motsvarande siffran från en tallinje till en symbol som bestod av ett X eller ett Y 

(se Excerpt 8). Den tallinje som visades visar siffrorna 0-9 och även tecknen för addition, 

subtraktion, multiplikation, division och lika med (se Bild 6). Då siffran som motsvarade nallarna 

blev tvåsiffrig ville barnen plussa ihop siffror för att få den siffran som motsvarade nallarna, när de i 

själva verket endast behövde dra de två siffror som motsvarade den tvåsiffriga siffran. Vi kunde se 

att detta var något som barnen kämpade med och att det behövdes förklaring av hur uppgiften 

skulle genomföras.
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Linderoth (2004, s. 184) kunde i sin observation av barn som spelade datorspel se att barnen 

kunde bortse från det ultimata agerandet för att nå spelets mål och välja att agera för att uppnå 

estetisk tillfredsställelse. Detta var inget som vi kunde se i observationen och inget som nämndes i 

intervjun med Parama (Intervju med Parama 2013) eller som kunde identifieras i analysen av 

spelet. Däremot kunde kopplingar göras till att barnen kommenterade vad de tyckte om spelets 

grafik (se Excerpt 1-3). Även när spelmålet inte var hotat kunde barnens fokus istället helt läggas 

vid en företeelses estetik (Linderoth 2004, s. 184). Som när Barn 2 som byggde upp en slags 

parallellt sammanhang med nallarna (se Excerpt 2).

Sammanfattningsvis så visade detta på att likt Klemmer et al. (2006, s. 142) att hur en uppgift 

representeras designmässigt är en viktig faktor i det interaktiva system som i detta fall är en 

läromedelsapplikation. Representationen påverkade i hög grad hur barnen resonerade och utförde 

de uppgifter de ställdes inför.

6.3 Progression

Ett spel byggt på progression har oftast fler alternativ för att misslyckas än alternativ för att lyckas. 

Det är speldesignern som bestämmer spelets händelser vilket medför det för den samme stor 

kontroll. Men det är reglerna som hjälper spelaren att skapa dess informella upplevelser (Juul 

2005, s. 202). Linderoths (2004, s. 11) beskriver interaktion som att människan svarar på det som 

sker i omgivningen genom handling. Strukturen av progressionen ligger till grund för vad som sker i 

spelet. Under spelsessionen är spelet en del i människans omgivning och människans handlingar 

påverkas därefter. Vi ser därför en viktig koppling mellan progression och interaktion som att 

progressionen är påverkande faktor till interaktion och meningsskapande. 

Progressionen ses på två olika sätt i läromedelsapplikationen. Övergripande var det hur barnen 

reagerade på och uppfattade att de var tvungna att klara av delspelen för att komma vidare och det 

andra var hur de tog till sig de moment av progression som fanns i de olika delspelen. I den 

intervju som genomfördes med Parama menar de på att applikationen är uppbyggt med hjälp av 

progression. Detta är något som Parama menar är viktigt för barnens lärande då applikationen 

gradvis blir svårare i takt med att barnen får mer kunskap. Applikationen bygger även på 

upprepningar i varje delspel, detta är ett medvetet val av Parama då repetition är något som är 

viktigt för barnens förmåga att ta till sig kunskap (Intervju med Parama, 2013). I observationerna 

var detta något vi kunde se att barnen reagerade på, flera av barnen tyckte att det tog för lång tid 

att spela varje del spel och att de kom vidare i applikationen (se Excerpt 9). 
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Även i den analys som genomfördes av design, innehåll och funktioner var upprepningar något 

som identifierades i de fyra spel som analyserades. Dessa upprepningar kunde vi se skedde med 

hjälp av progressionen, då spelmomenten i del spelen ändrades (till exempel nytt sätt att visa 

siffror eller att det kommer upp flera nallar som ska räknas separat) och blir svårare. Då 

progressionen sker infaller även upprepningar i de olika spelmomenten, här får barnen gå igenom 

samma moment igen vad det gäller att räkna, men på en lite svårare nivå. När det gällde de 

moment av progression som fanns i de olika delspelen kunde vi se att barnen tog till sig detta på 

olika sätt (se Excerpt 10) där vissa tog till sig det på en gång medan vissa barn inte gjorde det för 

än efter flera omgångar. 

6.4 Feedback

Feedback är viktig både ur lärande- och design perspektiv (Wiliam, 2013, s. 144) (Benyon 2010, s. 

90) (Fallon 2013, s. 514). Feedback i denna undersökning innebär en återkoppling som genererar 

tänkande och kan ta form i ett interaktivt system som olika objekt i olika situationer. Feedbacken 

skall designas för att vara snabb, konstant och konsekvent då det ger användaren en ökad känsla 

av kontroll och svarar på vilken konsekvens en handling gav.

I den intervju som genomfördes med Parama menade de på att feedback är något som de har lagt 

stor vikt på, att det är viktigt med feedback och att barnen får såväl positiv som negativ 

återkoppling. Parama har arbetat med feedback på så sätt att när en sekvens i en bana har 

avklarats får barnet positiv återkoppling i form av en stjärna som skjuts upp till poängräknaren, 

detta indikerar att de svar som angavs var korrekt (Info Matte 1). Även vid de svar som är felaktigt 

får barnet en återkoppling där det rätta svaret visas på skärmen så att barnet kan se de rätta 

svaret (Info Matte 1). Parama menar att den direkta återkopplingen bidrar till lärandet då barnen 

direkt i uppgiften får veta om de svarat rätt eller fel. Parama menar att detta är en unik funktion 

som  Parama Matte 1 har. Att kunna erbjuda direkt återkoppling är något som läroböckerna inte 

kan erbjuda (Intervju med Parama 2013).  Parama menar på att den direkta återkopplingen som 

sker i applikationen ökar barnens lärande. Wiliam (2013, s. 144) menar i sin teori att feedback 

bygger på att återkopplingen skall vara fokuserad och att den ska ge mer arbete till mottagaren. I 

den feedback barnen fick vid fel svar kunde vi se att några av barnen tog åt sig och att de förstod 

vad för fel de hade gjort. Det visade också att några av barnen inte hann reflektera över vad felet 

var då detta moment skede relativt fort. Som Barn 4 (se Excerpt 11) som inte förstod att hen gjort 

fel trots att spelet signalerade att det var fel svar och rätt svar presenterades. 
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Wiliam (2013, s. 144) menar även att feedbacken bör bidra till tänkande i stället för känslomässig 

reaktion hos mottagaren, det vi kunde se hos barnen var att vid fel svar gav barnen inte ifrån sig 

någon större reaktion men att de barn som förstod vad felet var kunde reflektera över detta för att 

vid nästa försök lösa uppgiften (se Excerpt 12). Medan barnen vid rätt svar blev glada och gärna 

ville ha ytterligare bekräftelse från observatören. Att barnen inte förstod och sökte bekräftelse från 

observatören pekar på att läromedelsapplikationen till viss del verkar sakna det som Benyon 

(2010, s. 90) tar upp som design princip för interaktiva system, att användaren får en känsla av att 

ha kontroll, veta vad som skall göras och hur det skall göras.        

Fallon (2013, s. 514) såg i sin undersökning att de röster som presenterade eller kommenterade 

kunde förvirra en del elever och bidra till att fel svar gavs. Man kunde också se att hur regelbundet 

och i vilken form inlärningssyftet och feedback tillhandahölls påverkade elevernas struktur och 

interaktion med innehållet i applikationerna. Detta var något som vi också i denna undersökning 

kunde se. Feedbacken barnen fick i form av visualisering och informationsrösten gav för vissa 

hjälp medan andra inte förstod den (se Excerpt 11-12). 
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7. Diskussion och slutsats

Syftet med undersökningen var att belysa hur läromedelsapplikationer används i 

undervisningssammanhang. Det mer specifika syftet var att undersöka hur en specifik 

läromedelsapplikation möjliggör interaktion mellan användare och den tekniska artefakten. Detta i 

relation till hur läromedelsapplikationen är utvecklad för att fungera som ett undervisningsmaterial 

samt hur den kan användas och uppfattas av barn. Dessutom avsåg studien att undersöka vilka 

designaspekter som var centrala vid utveckling av en läromedelsapplikation utifrån användarnas 

interaktion med applikationen. Det som vår studie övergripande indikerar är att man inte kan ge ett 

barn en pekplatta och tro att resten löser sig. Läromedelsapplikationen är inte något som  vi tror 

kan ersätta matematikboken som läromedel i dagsläget, utan bör snarare ses som ett läromedels 

komplement eller verktyg. Med den utgångspunkten så kan vi se en del begränsningar men likväl 

också möjligheter med en läromedelsapplikation så som Parama Matte 1. Nedan presenteras de 

viktigaste fynden i vår undersökning kopplat till våra tre frågeställningar: 

Vår första frågeställning löd: Vilka möjligheter och begränsningar möter användaren vid första 

mötet med en läroplansbaserad spelapplikation i matematik? Vi kunde se i flera situationer att 

instruktioner och det som visualiserades på skärmen inte stämde överens (se Excerpt 7-8). Detta 

gjorde barnen förvirrade och de frågade observatören hur de skulle bete sig i situationen. Vi ser 

därför att det är viktigt att gränssnittet stämmer överens med instruktionerna. Men vi såg också 

exempel på när detta övervanns av barnen själva då de helt enkelt testade att trycka sig runt tills 

de fick respons från applikationen (se Excerpt 5). Vi tycker att man kan se detta som både positivt 

och negativt. Dels ger det barnen chansen att testa sig fram och lära genom att göra (Klemmer et 

al. 2006, s. 141). Men är barnen osäkra eller rastlösa är det svårt för dem att tänka ett steg längre 

och förstå konsekvenserna av handlingen. De verkar som att dom då inte tar med sig det som 

händer vidare i spelet.  
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För de flesta barnen tog det lång tid innan de tog till sig hur de olika knapparna i gränssnittet skulle 

användas. Det var dels hatten som skulle användas för att få en förklaring av spelmomentet. Detta 

fick observatören påminna barnen om. Det var inte heller självklart för barnen att de behövde 

trycka bort informationsrutan genom att trycka på en knapp eller att de behövde bekräfta sin 

gissning med en annan ok-knapp. Vi tror att designen av dessa knappar behöver vara mer 

konsekvent i utformning och placering. I de fyra delspel som ingick i undersökningen dök tre 

knappar för att bekräfta upp med olika utseende och placering (se Bild 5 och Bild 8). Att beskriva 

det här som en begränsning har att göra med det som Dourish (1999, s. 12) beskriver som 

intentionalitet och koppling i en interaktion. När barnens fokus hamnar på vilka objekt de skall 

trycka på i gränssnittet stör det kopplingen och meningen hamnar på en lägre nivå. Hade det 

istället varit självklart tror vi att en högre nivå av koppling uppstår och barnens fokus går från 

”tryck-problemet” till att fokusera på det matematiska problemet som skall lösas. Barn 2 

exemplifierar en sådan koppling fast på en ännu högre nivå. Efter att Barn 2 kopplat gränssnittet 

och objektens funktioner och sedan även det matematiska problemet, började Barn 2 hitta på en 

egen tävling och en historia kring objekten utanför läromedelsapplikationen (se Excerpt 2-3).

Vår andra frågeställning löd: Vilka interaktionsmöjligheter kan finnas hos en läromedelsapplikation 

i matematik? De interaktionsmöjligheter vi kunde identifiera med Parama Matte 1 är dels den 

mellan deltagarna i spelaktiviteten som bestod av barnet, observatören och 

läromedelsapplikationen. Vi kunde identifiera att kroppen användes av barnen i handlingarna 

genom performativa rörelser i form av tal, gester och kroppens placering. Interaktionens 

sammanhang byggdes upp genom relationen mellan det observerade barnet, observatören, 

skolmiljön och läromedelsapplikationen. De handlingar som utfördes av barnet utlöstes av både 

observatören, läromedelsapplikationen och skolmiljön direkt eller som en del i en kedja av flera 

händelser beroende av varandra. 

Vi kunde i undersökningen se att talet var en central del och barnen använde det mycket i 

spelaktiviteten. De märktes att alla barnen ville tala till observatören om det som hände i 

läromedelsapplikationen både i form av frågor och kommentarer (se Excerpt 1-3 och 6). Barnen 

använde också talet för att tänka högt och diskutera med sig själva (se Excerpt 4-5). Detta visar på 

att läromedelsapplikationen ger möjlighet för en gemensam aktivitet. Med händerna, och då 

framförallt en hand kunde gester som att röra, dra, snurra och trycka användas för att manipulera 

och navigera i gränssnittet (se Excerpt 5-6). Vi tänker att det blir ett annat sätt för barnen att ta sig 

an matematiska problem än när de sitter och skriver i en matematikbok.
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Den sista frågeställningen löd: Hur kan en läromedelsapplikation i matematik designas utifrån 

läromedelsaspekter? Likt det Utbildningsförvaltningen (2013, s. 15) ansåg att pekplattan 

motiverade elever såg vi samma motivation hos de observerade barnen när pekplattan togs fram 

och skulle användas.  Därför tror vi att pekplattan och läromedelsapplikationen i form av ett spel 

kan vara ett verktyg som kan motivera eleverna till att träna på matematik. Parama uttalade det 

som viktigt att läromedelsapplikationen inte ska ersätta en pedagog (Intervju med Parama, 2013) 

och detta är något som vi håller med om.

Parama menar att den direkta återkopplingen som finns i Parama Matte 1 bidrar till lärandet då 

barnen direkt i uppgiften får veta om de svarat rätt eller fel. Att kunna erbjuda direkt återkoppling är 

något som läroböckerna inte kan erbjuda (Intervju med Parama, 2013). Vi håller med om att 

återkopplingen definitivt är direkt och att detta kan vara en viktig och användbar faktor att ta med 

sig. Men det vi kunde se var att feedbacken i applikationen inte alltid räckte till för barnen. Vi kunde 

se att barnen inte alltid förstod den feedback som förmedlades i form av information och 

visualisering. Som när Barn 4 gjorde fel (se Excerpt 11) och fick feedback att gissningen var fel och 

rätt svar presenterades. Observatören frågade barnet om det var rätt svar och barnet sa att så var 

fallet. Eller som när Barn 1 gör rätt flera gånger på rad (se Excerpt 12) men ändå vill ha feedback 

från observatören att hen gjort rätt. Med detta menar vi på att en tydligare feedback behövs, vilket 

också tidigare studier och teorier stödjer (Fallon 2013, s. 514) (Benyon 2010, s. 90) (Wiliam, 2013, 

s. 144). Barnen i observationen var nybörjaranvändare och behövde få kompletterande information 

till applikationens förklaringar från en tredje part. Vi tror därför att pedagogen bör vara närvarande 

på ett eller annat sätt när barnet använder applikationen så att de kan få ut mer av den. 

Funktionsmässigt behövs en form av kontroll där man kan se i vilka matematiska moment barnet 

behöver återkoppling och mer träning i. I en matematikbok kan man se  vad barnen har skrivit, 

men detta kan i nuläget inte fångas upp på samma sätt i Parama Matte 1. Förslag på funktion 

skulle exempelvis kunna vara en personlig inloggning där barnens prestationer sparas och 

pedagogen kan gå in och se vad barnen åstadkommit. 
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Vidare så tror vi att Parama Matte 1 kan bidra till fysisk interaktion på ett helt annat sätt än en 

matematikbok. Vår undersökning kan inte bekräfta att detta skulle bidra till att barnen skulle lära 

sig mer när de använder applikationen, men som Klemmer et al. (2006, s. 141) beskriver så är  

direkt fysisk manipulation en mycket viktig faktor i den kognitiva utvecklingen som sker under barns 

uppväxt och att barn lär sig genom direkt fysisk interaktion och genom den fysiska handlingen. Vi 

kan se att Parama Matte 1 tillhandahåller dessa möjligheter. Pekplattan tillsammans med 

applikationens funktioner är designad för att barnet skall använda fingrarna för att röra, snurra, 

trycka och dra. Möjligheter till detta är något som även Parama understryker (Intervju med Parama, 

2013).

Kucirkova et al (2013, s. 181) kunde i sin undersökning se att applikationerna bidrog till att barnen 

tillsammans löste problem, tänkte högt och förde gemensamma resonemang vilket de nämner som 

bidragande faktor för lärande. Barnen i denna undersökning visade också tendenser till att vilja 

diskutera det som skedde (se Excerpt 1-5) vilket vi tror kan bidra till liknande gemensamma 

aktiviteter i undervisningssammanhang.
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9. Bilagor

Bilaga 1- Intervjuguide projektledare på företaget som utvecklat 
läromedelsapplikationen 

Bakgrund

- Berätta om ert företag.

- Vad fick dem att börja med pedagogiska applikationer i spelform?

- Jobbat med annat än pedagogiska applikationer i spelform?

- Beskriv skillnader?

Arbetsprocess och metoder

- Hur såg arbetsprocessen ut när spelet skapades?

- Arbetade de efter en metodik? (agilt, scrum etc)

- Vad kännetecknar en pedagogisk applikation?

- Hur arbetade de för att applikationen skulle vara pedagogisk?

Tekniker och plattformar

- Vilka språk användes?

- Hur kommer det sig att de valde de plattformar som de gjorde? (Android, iPhone)

Målgruppsanpassning

- Finns det en målgruppsanpassning?

- Hur arbetade de i så fall med målgruppsanpassningen vid applikationsutvecklingen?

- Metodik? Gjordes användartester? På vem?
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Bilaga 2- Informations e-post till pedagogerna på skolorna 

Hej,

Vi heter Anna och Isabella och hade fått er e-post av XX. Vi håller på att skriva c-uppsats i 

Medieteknik på Södertörns högskola. C-uppsatsen skall handla om en läromedelsapp som av 

företaget sägs kunna fungera som substitut för de läromedel som används i matematik i årskurs 1.

Här hittar ni länk till appen: 

https://itunes.apple.com/se/app/parama-matte-1-hela-arskurs/id692829550?mt=8

Här är en Youtube-video: http://youtu.be/UieP1EQhOg0

 

Detta tyckte vi var intressant så vi gör en fallstudie och undersöker hur en sådan app är designad. 

Syftet med undersökningen är att undersöka dels hur ny teknik kan tas in i skolan och dels hur 

man översätter verktyg som papper och penna till digitala plattformar som i detta fallet är en app.

Vi skulle vilja hälsa på er eftersom vi vill titta på hur den tänkta målgruppen som är pedagoger och 

barn i årskurs 1 använder appen. Vi tänker oss ett tillfälle och att tre barn skulle få prova och att 

detta skall ta 30 min per person ungefär.  Sedan skulle vi gärna prata med en pedagog också. Vi 

skulle behöva dokumentera undersökningen genom att filma skärmen när barnen trycker och 

spelar, men inte själva barnet. Inspelningen kommer endast att användas för analys och det är 

endast vi som kommer titta på den. Inte heller namn på personer eller skola kommer att finnas i 

uppsatsen. Beroende på vad som passar er så skulle vi behöva genomföra undersökningen gärna 

vecka x.

Vi skulle vara jätteglada om ni skulle vara intresserade att delta! Hör gärna av er om ni har några 

frågor eller förslag.

Med vänlig hälsning

Isabella Källman och Anna Johansson
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Bilaga 3- Informationsbrev till berörda föräldrar 

Hej,

Vi heter Anna och Isabella och håller på att skriva c-uppsats i Medieteknik på Södertörns högskola. 

C-uppsatsen skall handla om en läromedelsapp som av företaget sägs kunna fungera som 

substitut för de läromedel som används i matematik i årskurs ett i grundskolan. 

Här hittar ni länk till appen: 

https://itunes.apple.com/se/app/parama-matte-1-hela-arskurs/id692829550?mt=8 

Här är en Youtube-video: 

http://youtu.be/UieP1EQhOg0

 

Detta tyckte vi var intressant då många satsningar görs runt om i landet på att införa iPads i 

skolan. Vi gör en fallstudie och undersöker hur en sådan app är designad. Syftet med 

undersökningen är att undersöka dels hur ny teknik kan tas in i skolan och dels hur man översätter 

verktyg som papper och penna till digitala plattformar som i detta fallet är en app.

Vi skall hälsa på i era barns klass för att titta på hur den tänkta målgruppen som är pedagoger och 

barn i årskurs ett använder appen. Detta kommer att göras vid ett tillfälle under vecka 48. 

Undersökningen kommer dokumenteras genom att skärmen filmas när barnen trycker och spelar. 

Vi kommer inte att filma själva barnet och inspelningen kommer endast att användas för analys 

och enbart vi kommer att ha tillgång till den. Inte heller namn på personer eller skola kommer att 

finnas med i uppsatsen.

Vid frågor eller synpunkter får gärna kontakta oss på mail:

Anna: xx

Isabella: xx

Med vänlig hälsning

Isabella Källman och Anna Johansson 
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Bilaga 4 - Schema för analys av läromedelsapplikationens design, 
innehåll och funktioner

Visualisering 

– Hur har man gestaltat kunskapsområdena i matematik med objekt och bilder?

Progression 

– Hur har detta applicerats i spelet?

Feedback 

– Hur är det applicerat och designat?

Interaktion 

– På vilka sätt kan man interagera med gränssnittet. Exempel kan vara dra, klicka och 

snurra.

Information 

– Vilken information får man som användare och hur görs den tillgänglig? 

Spelmoment 

– Vad går spelet ut på och hur vinner man? När förlorar man?
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