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1 INLEDNING    

Matematik har stor betydelse för landets utveckling och tillväxt. Matematik är ett kärnämne i 

skolan bland andra ämnen. Eftersom kunskaper i matematik har stor betydelse både i 

vardagen och i samhällslivet är det viktigt att barn får utveckla sitt matematiska tänkande. På 

grund av detta har skolan ansvar att ge barn möjlighet att träna sin förmåga att lösa konkreta 

problem genom att använda olika verktyg. Under de senaste åren har informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) haft en snabb utveckling och blivit alltmer integrerat i vårt 

samhälle (Riesbeck, 2011). Enligt Skolverket (2015) påverkar digitaliseringen av samhället 

även skolans undervisning. Tillgänglighet till datorer i skolan och hemma skapar nya 

möjligheter för matematiklärarna att utveckla och förändra sin undervisning. Den moderna 

tekniken har blivit en stor del av barns vardag. Många klassrum idag är utrustade med en eller 

flera datorer och/eller surfplattor har vi sett under VFU:n. Inom skolvärlden har IKT och 

surfplatta blivit ett vanligt digitalt verktyg som fått en större ställning eftersom det är ett 

mycket enklare verktyg att använda än exempelvis datorn anser Olsson (2013). Surfplattan är 

ett bra verktyg att använda för att stödja lärare vid individanpassning av undervisning (Hylén, 

2013).  

Forskning har visat att Informations- och kommunikationsteknik (IKT) öppnar 

möjligheter för läraren att utforma sin undervisning på ett mer givande sätt (Skolverket, 

2011a) samt ökar elevernas möjligheter att träna olika förmågor (Skolverket, 2016). Därför 

betonar Skolverket (2011b) att skolan ska ge eleverna möjlighet att använda modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande. 

Läroplanen för grundskolan (Lgr11) förtydligar att den tidiga skolundervisningen ska 

vara karakteriserad av skapande genom lek och estetiska arbetssätt och skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet och lust för lärandet. Genom en varierad undervisning ska eleverna få 

möjlighet att utveckla förståelse och förtrogenhet för matematiken (Skolverket, 2011). Det 

kan vara svårt att uppnå om undervisningen består enbart av läroböcker. Vi ville därför 

undersöka applikationer, då det kan ses som ett inslag till att variera undervisningen i 

matematik. Enligt Olsson (2009) behöver skolan utveckla pedagogernas digitala kompetens, 

för att öka förståelsen för de digitala resursernas möjligheter.  

Inom begreppet IKT ingår flera digitala verktyg exempelvis dator, surfplattor, film och 

kamera. Tidigare fokuserade skolan och undervisningen på informationshämtning, medan nu 

ligger fokus på lärande och kunskap att hantera information för att inhämta kunskap (Säljö, 

2009). Det är därför viktigt för oss som lärare att lära elever hur de ska hämta, bearbeta och 
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granska denna nya kunskap. Då läraryrket består av IKT i undervisningen anser vi att det är 

viktigt att undersöka vad ett urval applikationer erbjuder för lärande. Vi har valt att inrikta 

undersökningen på applikationer anpassade för elever i årskurs 1–3 eftersom det är de 

årskurser vi ska arbeta inom när vi är färdigutbildad lärare.  

1.1 SYFTET OCH FRÅGESTÄLLNING 

Att använda digitala verktyg är idag ett måste i dagens skola och som blivande lärare i årskurs 
F-3 är det viktigt att få kunskap om hur matematiska applikationer kan träna de olika 
matematiska förmågorna. Syftet är att undersöka hur ett urval av pedagogiska applikationer i 
matematik tar upp de olika förmågorna. Forskningsfrågan är: 

  
•  Vilka matematiska förmågor tränas i ett urval av pedagogiska 

matematikaplikationer? 
 

1.2 DISPOSITION 

Denna uppsats består av 7 kapitel. Kapitel 1 innehåller inledning, syftet, frågeställning och 

disposition. Kapitel 2 innehåller studiens bakgrund, här ingår begreppsförklaring, teori, 

tidigare forskning, styrdokument, samt förklaringar av läroplanens fem matematiska förmågor 

som skolverket hänvisar till i kursplanen för matematik. I kapitel 3 redovisar vi 

undersökningens metod, här ingår studiens genomförande, urval av applikationer, 

analysmetod, studiens tillförlitlighet samt forskningsetiken. I kapitel 4 presenteras 

undersökningens resultat. I kapitel 5 beskrivs analys, uppdelad efter de fem matematiska 

förmågorna. kapitel 6 innehåller diskussion av metod och resultat. Avslutningsvis är kapitel 7 

en avslutning kapitel och här ingår också förslag för vidare forskning.   
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2 BAKGRUND 

Vi börjar med begreppsförklarings del där vi förklarar några begrepp som kan vara diffusa för 

läsare vilka upprepas genom hela arbetet. Under rubriken tidigare forskning förklaras 

matematikinlärning, hur digitala verktyg och IKT påverkar undervisningen samt lärarens roll i 

undervisningen med digitala verktyg. Under teoridelen beskrivs det sociokulturella 

perspektivet och begreppet mediering. Efter det tas de aktuella styrdokumenten och de 

matematiska förmågor upp som ingår i kursplanen. 

2.1 BEGREPPSFÖRKLARING 

I begreppsförklaringen förklaras begrepp som kontinuerligt används i studien. Begreppen är 

kopplade till forskning, uppslagsverk och vår uppfattning av begreppen.  

 

Digitala verktyg  

Med digitala verktyg menar vi datorer, surfplattor, digitala läromedel samt även program och 

applikationer som kan användas i matematikundervisningen. Jönsson och Lingefjärd (2012) 

förklarar att digitala verktyg som exempelvis datorer och surfplattor börjar användas mera i 

matematikundervisningen och kommer snart att vara en naturlig del i elevernas vardag.  

 

IKT 

Svenska akademins ordbok (2017) beskriver att begreppet informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) används i stället för informationsteknik och IT. IKT inkluderar 

telekommunikation och medier såsom video, tv etc. 

 

Ipad eller surfplatta 

Ipad är en surfplatta. Surfplatta är en bärbar dator med en tryckkänslig skärm som är 

mångsidig och bidrar till ett stort utbud av applikationer. Surfplattor används för bl.a. surfning 

på nätet, hantering av e-post, spel, musik och film samt läsning av e-böcker, tidningar och 

tidskrifter. Anledningen till att vi skriver iPad är just för att det är den enda surfplatta vi har 

sett i skolan under VFU perioderna.  

 

 

 

 



 

 7 

Applikation 

Applikationer är spel eller program som medföljer eller kan laddas ner gratis eller mot 

betalning på mobiltelefoner, mediaspelare, datorer och surfplattor. Applikationerna (Appar) 

laddas ned via internet genom en nätbutik (NE, 2017). 

 

2.2 TEORI 

Enligt Säljö (2005) behöver människan kunskaper och förmågor för att delta i samhället. 

Utifrån kunskap och erfarenhet skapar människan redskap för att underlätta vardagen som 

utvecklas och förändras utifrån mänskliga behov. Dessa redskap eller hjälpmedel kallas även 

för artefakter, vilket kan innebära allt ifrån enklare verktyg som papper och penna till 

avancerad teknologi såsom datorer och program. Framställningen och utvecklingen av nya 

artefakter sker i takt med samhällets utveckling. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har 

dessa artefakter en betydande roll för lärandet och utvecklingen hos barn (Säljö, 2005).  

Mediering är ett grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet som 

betyder förmedling. Med mediering menar Vygotskij att människor använder olika redskap 

eller verktyg för att förstå omvärlden (Säljö, 2012). Det finns två olika slags redskap för 

förmedling, “språkligt” och “materiellt”. En dator, en Ipad eller en applikation är ett 

medierande verktyg. Enligt det sociokulturella perspektivet är mänskliga handlingar 

medierade, det innebär att en handling genomförs med hjälp av artefakter. Det är människan 

som skapar sin omgivning, kultur och de artefakter den omges av. Det är en fortlöpande 

process där människor utvecklar nya verktyg och redskap i förhållande till hur samhället 

utvecklas. Fysiska artefakter är redskap och hjälpmedel som är konkreta exempelvis 

miniräknare, datorer och andra tekniska verktyg (Säljö, 2000). Medierade verktyg såsom 

dator ger människor interaktion, men för att redskapet ska hjälpa behöver människan vara 

aktiv och språklig (Riesbeck, 2011). Nuförtiden kan vi uttrycka oss med olika digitala 

tekniker vilket gör det möjligt för oss att använda bilder och andra representationer på nya och 

revolutionerande sätt.    
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2.3 TIDIGARE FORSKNING 

I denna del redovisas forskning som behandlar digitala verktyg och IKT i 
matematikundervisningen. Forskning om lärarens roll och i användning av digitala verktyg i 
undervisningen tas upp.  
 

2.3.1 DIGITALA VERKTYG OCH IKT. 

Digitala verktyg kan användas i matematikundervisningen på olika sätt. Digitala verktyg 

underlättar undervisningen för eleverna då det abstrakta kan exemplifieras på olika sätt 

(Jönsson, Lingefjärd & Mahanovic, 2009). Digitaliseringen är en process som pågått under 

20–30 år (Hylén, 2010). Internet inträdde i skolan i mitten av 1990-talet men numera syns 

IT:s påverkan i alla delar i skolan från administration till undervisningen. Skolverket har haft 

flera uppdrag och satsningar sedan 1996 att sprida information om lärandet inom IKT och 

digitala resurser för lärare och elever (Skolverket, 2009). En av de satsningarna påbörjades 

2006 och kallas PIM ”Praktisk IT- och mediekompetens”. Satsningen omfattade en ”en till 

en” modell som gick ut på att varje elev får varsin dator eller surfplatta/iPad (Skolverket, 

2013). Surfplattan har sedan 2010 varit den mest populära spelbaserad inlärningsenhet 

(Stevens, 2010).  

Skolverket (2016) beskriver att digital kompetens och utrustning behöver ökas för att 

jämna ut skillnaderna bland skolor. Inom skolans värld är digital kompetens en viktig 

förutsättning för barns utveckling. Digital kompetens, eller nyckelkompetens som 

Europakommissionen (2007) väljer att nämna det som, innebär en viktig kunskap som alla 

människor behöver för att utvecklas och för att vara aktiva medborgare samt för att kunna 

integrera med andra människor. Enligt Europakommissionen innebär digital kompetens 

grundläggande kunskaper om IKT som möjliggör att elever kan använda digital teknik för att 

hämta, lagra, framställa, uppvisa, granska och utbyta information. Digital kompetens innebär 

även att eleverna ska kunna ha ett kritiskt tänkande i användandet av verktyget. Den digitala 

tekniken ska också kunna användas som stöd för kreativitet och redovisning av kunskap. IKT 

har orsakat att undervisningens pedagogik automatiskt förändrats genom att kraven har ökat 

på att skolor ska använda dessa verktyg i undervisningen, vilket medfört en stark press på 

skolor och lärare (Parnes, 2015).  

För att öka elevernas förståelse är det viktigt att undervisningen utgår från elevers 

kunskapsnivå och intressen. Dagens samhälle är utrustat med digitala verktyg och kräver att 

alla ska lära sig använda de. Därför kommer många barn till skolan med mycket tekniska 
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kunskaper och intresse att använda de i skolan. Hylén (2010) beskriver att skolan behöver ta 

hänsyn till dagens-och morgondagens samhälle som kräver IT-kunskaper.  

2.3.2 LÄRARENS ROLL I ANVÄNDNINGEN AV DIGITALA VERKTYG OCH IKT 

Enligt Dahlberg, Ryan och Wallby (2017) räcker det inte att ha allmän digital 

klassrumskompetens utan det gäller att även veta hur och varför kompetensen används. Det 

handlar om att föra samman elevernas förutsättningar, kort- och långsiktiga mål, en didaktisk 

analys av det planerade matematikinnehållet och de möjligheter som tillgängliga digitala 

verktyg ger till kunskapsutvecklingen.  

Surfplattan har en större efterfrågan i skolor (Jennie, 2012) och uppfattas som mer 

tilltalande att använda i undervisning än datorer (Jonsson, 2012). Ett användarvänligt 

bearbetningssystem medför att fler personer i alla åldrar kan använda det (Jennie, 2012) och 

för läraren ger surfplattan stöd både i utbildning och administration (Jonsson, 2012). Enhetens 

enkelhet, den lätta handhållna mobilenheten som lätt förflyttas, ger ersättning för de tunga 

läroböckerna i en och samma enhet (Jennie, 2012). Läraren har en betydelsefull roll i 

undervisningen och användandet av digitala verktyg (Jönsson, Lingefjärd & Mahanovic, 

2009). Lärarens syn och kompetens påverkar användningen av IKT i undervisningen 

(Samuelsson, 2014). Dessutom är det viktigt att läraren själv får möjlighet innan 

undervisningssituationerna till att pröva sig fram, granska och vara kritisk till tekniken 

och/eller applikationen. Läraren ska ha kunskap om hur verktyget användas och vilka 

pedagogiska fördelar som verktyget har (ibid). 

2.4 STYRDOKUMENT 

Styrdokumenten klargör att skolans undervisning ska anpassas efter den enskilda elevens 

behov och förutsättningar, där utgångspunkten är dess tidigare erfarenhet och bakgrund 

(Skolverket, 2011). Skolarbetet ska även präglas av att elever genom social gemenskap 

erhåller lust till lärande. Skolarbetet ska omfatta olika kunskapsdelar som leder till lärande. 

Det innebär också att eleverna får möjlighet till att visa sin kunskap genom olika 

uttrycksformer. 

Styrdokumenten tydliggör matematikämnets syfte och klargör vikten att elever 

utvecklar kunskaper för att kunna använda matematik i olika sammanhang, eleverna ska även 

utveckla intresse för ämnet och få tillit till den egna förmågan. Det tydliggörs även att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla kännedom till ämnet genom olika uttrycksformer. 
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Eleverna ska även ges förutsättningar att använda digital teknik som ett verktyg för 

kommunikation, lärande och kunskapssökande (Skolverket, 2011). 

Enligt Skolverket (2011b) är matematikverksamheten till sin art ett kreativt, reflekterande och 

problemlösande ämne som är nära kopplat till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen. Matematikkunskaper ger människor förmågan att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivet och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Därför är det 

viktigt att, genom undervisningen, ge eleverna förutsättningar att utveckla förtrogenhet till 

grundläggande matematiska begrepp, metoder och deras användning. Detta genom att ge 

elever möjlighet att utveckla kunskaper om användningen av digital teknik. Enligt Skolverket 

(2011b) ska eleven i ämnet matematik ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

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

metoder. 
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,                                                        
• föra och följa matematiska resonemang, och 
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011b:56).          
    

 

2.5 DE FEM MATEMATISKA FÖRMÅGORNA 

Björklund och Grevholm (2012) beskriver matematik i kursplanen utifrån tre dimensioner: 

centralt innehåll, förmågor och kunskapskrav. Ovanstående punkter om förmågor speglas i det 

centrala innehållet för ämnet matematik som innefattar taluppfattning och tals användning, 

algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning. 

Träning av olika förmågor sker löpande under alla undervisningsmoment. Rystedt och Trygg 

(2013) beskriver att under senare år har internationellt kursplanearbete innefattat elevers 

matematiska kunskaper med hjälp av förmågor. Förmågorna är en helhetsbild av vad eleverna 

ska kunna inom matematiken. I svenska styrdokument förekommer förmågorna från förskolan 

ända upp till gymnasieskolan (ibid). Förmågorna speglas genom det centrala innehållet och 

kunskapskraven i grundskolans läroplan för ämnet matematik.  
 

Begreppsförmågan: 

Begreppsförmågan innebär förståelse och användning av matematiska begrepp i olika 

situationer (Engström, Engvall & Samuelsson, 2007). Begreppen är viktiga för 

matematikinlärningen och formar en helhet som bidrar till ökad förståelse och kunskap. 
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Eleven ska kunna känna till, förstå och hantera matematiska begrepp i olika situationer 

(Rystedt och Trygg, 2013).   Inom matematik är begreppsförmågan central. Genom att koppla 

begrepp till erfarenhet och olika representationsformer får eleverna möjlighet att utveckla sin 

begreppsförmåga (Häggblom, 2013).  

 

Kommunikationsförmågan: 

Kommunikationsförmåga innebär kommunikation av matematik på olika sätt genom termer, 

symboler, ord, bilder, modeller, tabeller och gestaltningar (Engström, Engvall & Samuelsson, 

2007; Rystedt och Trygg, 2013). Kommunikationsförmågan kräver kognition av eleven 

eftersom hen behöver kunna föra muntlig och skriftlig kommunikation. Denna förmåga är 

nära kopplad till begreppsförmågan eftersom eleven behöver ha god och bred terminologi för 

att kunna kommunicera matematiskt (Häggblom, 2013). 

 

Räkneförmågan: 

Räkneförmågan, eller metodförmågan som den ibland kallas, innebär förmågan att välja och 

använda lämpliga matematiska metoder. Det innebär också att ha kunskap om procedurer och 

hur man löser olika rutinuppgifter och/eller huvudräkningsuppgifter (Häggblom, 2013). 

Eleven bör kunna tillräckligt många räkneoperationer för att nå fram till korrekta svar och 

modeller.  

 

Problemlösningsförmågan: 

Problemlösningsförmåga går ut på att kunna analysera och tolka problem vilket innefattar 

användande av olika problemlösningsstrategier som att till exempel förenkla problemet, 

använda lämpliga termer och/eller ändra hypoteserna. Det innebär också att kunna värdera 

både resonemanget och resultatet (Lindblom & Wigestam, 2016). Ibland behövs olika 

procedurer för att lösa och uttrycka problemet. I problemlösning ingår det också att själv och i 

samspel med andra kunna formulera egna relevanta matematiska problem. 

Problemlösningsuppgifter handlar ofta om en uppgift som inte är av standardkaraktär och kan 

lösas på rutin. Det betyder att varje frågeställning har flera lösningsmetoder. En sådan 

undervisning medför att alla elever, oberoende av kunskapsnivå, har möjlighet att utmanas 

och utveckla sina matematikkunskaper. Det handlar om situationer där eleverna får tänka 

högt, söka alternativa lösningar, diskutera och värdera lösningar, metoder, strategier och 

resultat (Palmér & Bommel, 2016). 
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Resonemangsförmågan: 

Resonemangsförmågan innebär att kunna föra matematiska resonemang som innefattar 

matematikens begrepp, metoder och innehåller lösningar på problem och 

modelleringssituationer (Engström, Engvall & Samuelsson, 2007). Att t.ex. testa, föreslå, 

förutsäga, gissa, ifrågasätta, förklara, finna mönster, generalisera och argumentera innebär att 

elever för ett resonemang, vilket de kan göra själva eller tillsammans med andra (Lindblom & 

Wigestam, 2016). Det innefattar även att kunna formulera och allmänt undersöka hypoteser 

samt genomföra bevis i tal och skrift. 
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3 METOD  

Metodkapitlet består av fem underrubriker. Först förklaras genomförandeprocessen och 

tillvägagångssättet vid sökning efter litteratur. Efter det tas urvalskriterierna upp och 

undersökningsmaterialet dvs. applikationerna. Därefter beskrivs analysmetoden, studiens 

tillförlitlighet och till sist de etiska aspekterna vi tog hänsyn till under processen.   

3.1 GENOMFÖRANDE 

Digitala verktyg och IKT i skolan har alltid varit centralt och intressant för oss under 

utbildningen därför var valet av forskningsämnet ganska självklart. För att undersöka och 

besvara uppsatsens frågeställning sökte vi efter applikationer på hemsidan: skolappar.se. 

Hemsidan har vi fått höra om genom utbildningen och är en bank för pedagogiska 

applikationer som kan användas inom skolundervisningen. Under verksamhetsförlagda 

utbildningen fick fältskolan besök av en föreläsare från Skoldatateket (Skoldatateket är en 

organisation i Eskilstuna kommun som ger bl.a. pedagogisk handledning och information om 

olika dataprogram, applikationer och lärverktyg). Vi passade på att fråga föreläsaren om 

förslag på applikationer och hen rekommenderade några applikationer som vi använde oss av 

i studien. 

På skolappar.se och Skoldatatekets hemsida hittade vi flera applikationer och valde 

några som vi ansåg lämpliga och intressanta för vår studie. Vi bestämde att undersöka tio 

applikationer, som är kostnadsfria, för att begränsa vår studie och inte försvåra 

undersökningen. Därefter laddade vi ner applikationerna på en surfplatta och började 

undersöka dem. Vi skapade konto om det behövdes och provade spelen själva för att sätta in 

oss i spelets struktur och förstå hur den är uppbyggd. 

Utifrån läroplanens förmågor inom ämnet matematik skapade vi ett schema där vi 

markerade vilka förmågor varje applikation tränar (se tabell 1). När vi undersökte 

applikationerna fokuserade vi på det matematiska innehållet. Dessutom uppmärksammade vi 

applikationens struktur, form och svårighetsnivå. 

3.2 URVAL OCH APPLIKATIONER 

Det finns många applikationer och spel inriktade till barn, därför var vi tvungna att begränsa 

oss till vissa kriterier. Det första kriteriet var att applikationen skulle vara pedagogiska och 

behandlar matematik. Innan vi sökte på applikationerna bestämde vi ett antal kriterier som 

hjälpte oss begränsa vår sökning bl.a. att spelet ska vara anpassat för elever på lågstadiet och 
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att applikationerna inte ska kräva köp för att ladda ner dem. Ur bekvämlighetsskäl och 

tidsbegränsning valde vi att analyserat 10 applikationer som är inriktade för årskurs 1–3, 

anpassade för Ipads. De applikationerna som vi har valt att analysera är gratis och kan laddas 

ned från APP-store. Men det kan förekomma i några fall, för att använda hela applikationen, 

köp inuti appen. Vi har gjort ett så kallad målstyrturval som Bryman (2011) beskriver. 

Applikationerna som vi har valt att analysera är:  

 
• NOMP 
• King of Math (junior) 
• Fingu 
• Räkneapan 
• Math VS Zombies  
• Geoboard 
• Match 10 
• ChildMath 
• Counting Scout 
• Number Pieces Basic  

3.3 ANALYSMETOD 

Den metod vi har valt för att undersöka vilka förmågor de utvalda applikationerna träna är 

deduktiv metod, eller hypotetisk-deduktiv metod som den även kallas. Deduktiv metod syftar 

till att förklara och/eller förutsäga befintliga teorier eller verkligheter. Deduktion är 

vetenskapliga metoden där forskaren utifrån en teori eller en modell formulerar hypoteser som 

sedan testas mot verkligheten. Denna hypotes testas sedan mot ett insamlat material för att i 

slutet komma fram till om hypotesen håller eller inte (Persson & Sahlin, 2013; Bryman, 

2015). Artsberg (2005) anser att i en deduktiv metod är utgångspunkten i empirin och utifrån 

den byggs en ny teori eller kunskap. För att analysera applikationerna skapade vi ett eget 

schema. Inom schemat skapade vi tio rader för applikationerna och sex kolumner en för det 

centrala innehållet. Schemat underlättar bearbetningen av datamaterialet för att redovisa 

resultatet där vi använt (+) tecknet för att visa om centralt innehåll finns och (–) tecken för att 

visa om det saknas inom applikationen. För att läsaren ska kunna avläsa vilka förmågor de 

olika applikationerna tränar har vi skapat ett diagram (se resultatet, figur 1). Efter analysen 

har vi granskat vårt resultat genom att verifiera insamlade data (applikationerna) till vår 

forskningsfråga.  
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3.4 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

Artsberg (2005:170) anser att “förutom att studiens data skall vara relevant skall den vara 

tillförlitlig, dvs. inte behäftad med fel eller vinklad på något sätt för att användaren skall våga 

lita på den”.  

Under applikationsanalysen fokuserar vi på vilka förmågor applikationerna tränar och 

elevers matematikinlärning. Vi skapade ett eget analysschema och fokuserade på att göra den 

så tydlig som möjligt för att undvika fel. Eftersom enligt Patel och Davidson (2011) kan 

bedömarfel påverka studiens reliabilitet. 

För att höja studiens tillförlighet analyserade vi applikationerna tillsammans för att 

reflektera och bedöma applikationernas uppbyggnad och innehåll, vilket enligt Bryman 

(2011) höjer studiens tillförlitlighet. I början av studien utgick vi från våra förkunskaper men 

genom läsning av forskning, teori och litteratur som studien behandlar utvecklades vår 

perspektiv och undersökningsområde till att bli mer tillförlitligt. 

Vi har under flera tillfällen återkontrollerat applikationerna för att säkerställa analysen. 

För att analysera så noggrant som möjligt har vi begränsat oss till tio applikationer. Det finns 

flera applikationer men analysen måste göras på ett trovärdigt sätt och därför valde vi att 

fokusera på ett begränsat antal applikationer inom tidsramen för studien.  

3.5 FORSKNINGSETIK  

Etik och moral är viktiga begrepp men ganska svåra att definiera. Etiken avspeglar forskarens 

syn och uppfattning på människovärdet och respekt. Forskningsetik handlar om etiska krav 

som hen bör ta hänsyn till. Framförallt kommer etiska frågor in under genomförandet av 

forskningen där det ingår bl.a. skydd av medverkande personer och informanter men även 

forskarens ansvar gentemot forskarsamhället (Vetenskapsrådet, 2011). Det är viktigt att 

forskaren vet om olika lagar och förskrifter. Etiska och juridiska regler kan variera beroende 

av forskningstypen. Eftersom vår forskning är analys av applikationer kommer vi inte i 

kontakt med några informanter däremot har vi tagit hänsyn till upphovsrättsskyddet.  

Medveten av forskningsetiken inom vårt arbete har vi valt att inte använda applikationsbilder i 

löpande texten eftersom det finns ett lag angående användning av bilder som heter 

upphovsrätten.  Enligt lag (1960:729) ”om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk” 

innebär upphovsrätten att upphovspersonen ensam har rätt att bestämma hur verket ska 

användas eller spridas. Med upphovsperson avses skaparen av exempelvis en text, bild eller 

karta. Ingen kopiering får göras utan tillstånd. Vi valde att inte kontakta applikationernas 
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tillverkare och upphovspersoner för att få tillstånd att använda applikationsbilder. De primära 

anledningarna var brist på tillgång till kontaktinformation och vi analyserade inte ex. 

applikationens bilder eller musik.  
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4 RESULTAT 

Under den här delen redovisas resultatet utifrån analysen av applikationerna. Nedan finns det 

analysschema (tabell 1) som vi använde oss av när vi analyserade apparna. Vi utgick från 

läroplanens centrala innehåll inom ämnet matematik. Därefter förklarar vi våra observationer 

samt visar, genom ett diagram, antal förmågor varje applikation tränar.  

 

4.1 BESKRIVNING AV APPLIKATIONERNA 

NOMP 
Applikationen NOMP är uppbyggd med olika matematiska moment. Genom applikationen 

tränar spelaren bl.a. på de fyra räknesätten, geometri, klockan, ordning och mått. De finns 

olika nivåer från 1A-6D. Allt är systematiskt uppbyggt med symboler och förklaringar och det 

är lätt att hitta den nivå och det moment man söker. Applikationen NOMP finns i två 

versioner, med eller utan kostnad. För att logga in behöver eleven ett konto som kopplas till 

en e-postadress. Skapar spelaren ett gratiskonto har hen tillgång till alla övningar som låses 

upp efterhand beroende på antal intjänade poäng. I och med att spelaren klarar momenten 

samlar hen medaljer och poäng. Applikationen ger spelaren möjlighet att lyssna på frågor och 

se bilder på ett konkret sätt. NOMP kan användas via webbläsaren, smartphone eller 

surfplatta. Applikationen och webbtjänsten har likadana gränssnitt vilket gör att eleverna 

enkelt kan växla mellan dessa och känna igen sig i båda, beroende på vad som är lämpligast. 

 
King of Math (junior) 
King of Math Junior är en applikation som utmanar elevernas matematiska tänkande inom 

varje specifikt ämnesområde, som de kallar för bok. Spelaren får stjärnor, nya gubbar och 

medaljer allteftersom hen löser nya utmaningar. Spelaren kan börja i vilken bok som helst och 

behöver inte traggla sig igenom alla böcker för att slutligen komma till den bok som hen vill 

utforska.  King of Math Junior erbjuder många olika representations-och uttrycksformer, 

oavsett vilken bok eleven arbetar med. Det är inte enbart siffror i applikationen utan spelaren 

har illustrationer till stöd när hen löser problemen. Däremot erbjuder inte applikationen en 

uppläsning av frågorna. När spelaren arbetar med applikationen är det den grundläggande 

matematiken som spelaren möter som utgör grunden för att spelaren senare ska förstå det 

abstrakta. Det finns möjlighet i applikationen att byta språk och det finns flera språk att välja 

emellan. I gratisversionen får spelaren tillgång till färre böcker. 
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Fingu 

Applikationen har tagits fram i ett svenskt forskningsprojekt som fått namnet CoDAC 

(CoDAC står för Conditions and tools for Developing Arithmetic Competence, eller på 

svenska: Villkor och verktyg för att utveckla aritmetisk kompetens). Applikationen går ut på 

att spelaren ska lära sig antalsuppfattning genom att de under en kort tid får se två grupper av 

objekt, frukter, som rör sig på skärmen. När frukterna visas ska spelaren, innan tiden går ut, 

placera lika många fingrar på valfri plats på skärmen. En blå- och grönmarkerad fält överst på 

skärmen visar tiden som man har på sig. Gråa “fingeravtryck” visar att en eller flera fingrar 

har placerats på skärmen. När svaret registreras blir fingeravtrycken gröna och spelaren får 

information om svaret var rätt eller fel. Svarar spelaren rätt dyker tre figurer upp, tre glassar, 

och får en poäng, 20 poäng leder till en ny nivå. Applikationen börjar relativt enkelt, efter att 

eleven klarar de olika nivåerna ökar svårighetsgraden. Spelaren får genom applikationen 

uppleva både visuellt och motoriskt att ett tal kan se ut på olika sätt. Fingu är framför allt för 

att träna och befästa talområdet 1–10. Det finns sju nivåer med stigande svårighetsgrader och 

spelaren måste klara en nivå för att ta sig till nästa. I varje nivå finns 20 till 30 uppgifter. 

Spelaren kan svara fel fem gånger per nivå. Svarar spelaren fel blir hen en lök. Alla 

inställningar, såsom svarstid, antal liv och tiden mellan placering av fingrarna och registrering 

av svaret kan anpassas. Spelaren har möjlighet att välja en figur för att spara sina resultat. 

Genom att visa statistik kan spelaren se olika spelares utveckling. 

 

Räkneapan 
Applikationen tränar de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. 

En eller flera spelare kan skapa ett konto genom att skriva deras namn, en spelare åt gången. 

Spelaren tränar huvudräkning genom spelet. Spelfiguren (apan) flyttar sig genom 

nivåerna/öarna (additions ö osv.). Varje nivå har 13 övningar och varje övning består av 10 

frågor. På varje övning har apan tre liv och förlorar ett liv när svaret är fel. Spelet går ut på att 

spelaren ska kunna räkna snabbt och korrekt. På skärmen visas en beräkning och 

svarsalternativ. Efter varje övning får spelaren se en översikt genom antal stjärnor (max 3 

st.). Musik medföljer spelet och spelaren kan välja bland flera språk, bl.a. svenska, engelska, 

spanska och franska. 

 
Math VS Zombies  
Spelet går ut på att döda eller besegra alla zombier, på skärmen visas en beräkning och 3 

svarsalternativ. Svarar spelaren rätt skjuter spelaren/figuren något för att döda zombien, svarar 

spelaren fel fortsätter zombien komma mot figuren tills den dör. I inställningarna kan spelaren 
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välja bland de fyra räknesätten hen vill träna på. Varje genomgång har 10 nivåer och de löses 

upp en i taget. Spelaren kan få belöning på varje nivå i form av stjärnor (max 3 st.). Spelet är 

på svenska och musik medföljer. Det kan uppstå köp inom applikationen för att lösa upp 

nivåerna. Nackdelarna med spelet är att språket inte alltid är korrekt och reklam visas efter 

varje nivå. Spelaren kan välja bland olika svårighetsgrader. 

 
Geoboard 
Geoboard är en applikation där användaren tränar symmetri, längd, area, omkrets, bråk och 

vinklar. Applikationen är enkel och lättanvänd, den fungerar som en digital geobräda. När 

användaren arbetar med Geoboard finns geobrädan och gummisnoddarna på samma plats och 

det finns massor av gummisnoddar att använda. Arbeten och resultat sparas inte i 

applikationen. Användaren har två versioner av geobräda att välja emellan ett bräde med 25 

”spikar” och ett större med 150 ”spikar”. Det finns 8 olika färger att välja på bland 

gummisnoddarna. Användaren har också möjlighet att fylla sina geometriska figurer med 

samma färg som gummisnodden hen använde. Applikationen är inte formad som ett spel utan 

som hjälpverktyg.  

 
Match 10 
Spelet går ut på att spelaren tränar på de tio talkamraterna. Spelet är begränsad till talet 10. 

Spelaren bör para ihop en eller flera tal för att addera upp till talet 10, exempelvis 10-0, 5-3-2, 

1-2-3-4 o.s.v. Ju flera tal spelaren väljer att addera ihop desto högre poäng får hen. Spelaren 

ska försöka få bort alla tal från skärmen för att vinna spelet. Spelet är ganska enkelt och har en 

hjälpfunktion som kan användas om spelaren fastnar på en nivå. Talen är olika färgade och 

musik medföljer. Det finns köp inom appen om spelaren vill ha flera funktioner, nivåer eller 

spelvariationer.  

 
ChildMath 
Spelet tränar flera matematiska områden: addition, subtraktion, taluppfattning, multiplikation, 

division, bråk och enkel algebra. Spelaren kan välja mellan områden och även talområde hen 

vill träna på. På varje nivå ska spelaren matcha beräkningen till rätt svar lika som i ett 

memoryspel. Spelet är enkelformat och konkret. Ljud ingår och det finns flera språk att välja 

emellan dock inte svenska. 

 
Counting Scout 
Spelet består av tre nivåer, varje nivå har fem olika övningar och varje övning har flera 

uppgifter inom bl.a. addition, subtraktion, talmönster och multiplikation. Spelaren kan välja 
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bland flera svårighetsgrader. Spelaren får en fråga på skärmen och 4 svarsalternativ. Spelet är 

enkelt utformat och musik medföljer.  

 
Number Pieces Basic  
Applikationen har en digital multibassats som kan användas till att öka spelarens förståelse för 

positionssystemet och träna huvudräkning med tal större än tio. Applikationen erbjuder 

spelaren att arbeta med begreppen ental, tiotal och hundratal genom att dra ut entalsklossar, 

tiotalsstavar eller hundraplattor från verktygsfältet i sidan till arbetsytan. Applikationen är inte 

formad som ett spel utan är mer likt ett hjälpverktyg.  

4.2 APPLIKATIONERNAS CENTRALA INNEHÅLL 

Tabellen nedan (tabell 1) visar resultatet av vilket centralt innehåll som applikationerna 
behandlar. Resultatet beskrivs mer utförligt i texten efter tabellen.  

Tabell: 1. Här har vi gjort en tabell för att undersöka de olika applikationerna som vi har valt. Vi använder oss av 
symboler för att visa om applikationen innehåller läroplanens centrala innehåll,  
(Symbolförklaring: + = Finns. - = Saknas). 
Applika-

tion 
Taluppfattning och 

tals användning 
(aritmetik) 

Algebra Geometri Sannolikhet 
och statistik 

Samband och 
förändringar 

Problemlösning 

NOMP + + + + + + 

King of 
Math 

(junior) 

+ + + - + + 

Fingu + + - - - - 

Räkne-
appan 

+ + - - - - 

Math VS 
Zombis 

+ + - - - - 

Number 
Pieces 
Basic 

+ + - - - + 

Geoboard - + + - + + 

Match 10 + + - - - - 

Child 
Math 

+ + - - - - 

Counting 
Scout 

+ + - - - - 

 

Tabell 1 visar att momentet taluppfattning och tals användning (aritmetik) finns inom alla 

appar förutom Geoboard appen eftersom den inte innehåller tal eller siffror. Algebra 
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förkommer inom alla apparna eftersom all beräkning av tal bygger på kunskapen om 

symboler och likhetstecknets betydelse. Geometri finns med inom apparna NOMP, King of 

Math och Geobord eftersom de tar upp olika matematiska storheter och geometriska figurer, 

resterande appar saknar innehållet. Nio av tio appar saknar momentet sannolikhet och 

statistik, enbart appen NOMP innehåller uträkningar och avläsning av diagram och tabeller. 

Apparna NOMP, King of Math och Number Piesces Basic behandlar momentet samband och 

förändring exempelvis dubbelt och hälften medan resterande appar saknar det. 

Problemlösning finns med i apparna NOMP, King of Math, Number Pieces Basic och 

Geoboard, resterande appar saknar momentet.   

Det centrala innehållet som 9 av 10 applikationer behandlar är aritmetik med fokus på 

taluppfattning av naturliga tal, positionssystemet, taluppfattning, huvudräkning, algebra 

framför allt likheter och geometri med fokus på matematiska storheter. De centrala innehållet 

”Sannolikhet och statistik” och ”Samband och förändringar” behandlades inte lika mycket 

som aritmetiken och algebra inom applikationerna. De applikationerna som innehåller det 

mesta centrala innehållet är framförallt NOMP och näst kommer applikationen King of Math.  

 

4.3 APPLIKATIONERNAS MATEMATISKA FÖRMÅGOR 

Diagrammet nedan (figur 1) visar resultatet av vilka förmågor applikationerna stimulerar 

inom det centrala innehållet som applikationerna behandlar. När det gäller 

begreppsförmågan visade sig att NOMP, King of Math och Number Pieces Basic och 

Geoboard ger eleven möjlighet att träna förmågan genom att de matematiska begreppen finns 

med i spelet så att eleven själv kan läsa eller lyssna på begreppen medan hen spelar. 

Resterande applikationer saknade koppling till begreppsförmågan då de endast innehöll bilder 

eller symboler utan behandling eller förklaring av begrepp.  

Kommunikationsförmågan kunde vi hitta i King of Math, Number Pieces Basic och 

Geoboard. Applikationerna innehöll möjlighet till kommunikation eftersom de är formade på 

ett sätt som eleven kan använda för att kommunicera genom bild eller modell. De andra 

applikationerna gav inte möjlighet till träning av kommunikationsförmåga eftersom de bara 

hade svarsalternativ eller ifyllbara svarsrutor. 
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Figur: 1. Här visar vi vilka förmågor varje applikation tränar. Diagrammet visar att nio av tio applikationer 

tränar räkneförmågan. Några av apparna tränar mer än en förmåga. I diagrammet kan läsaren se antalet förmågor 

varje applikation behandlar samt vilka förmågor de är.  

 

 Alla applikationer tränar räkneförmågan mer eller mindre. Genom applikationerna 

tränar eleven sina kunskaper inom beräkning av olika algoritmer. Applikationerna tränar 

framförallt de fyra räknesätten.  

Problemlösningsförmågan kan eleverna träna genom att använda applikationerna King of 

Math, NOMP, Number Pieces Basic och Geoboard. Applikationerna kan användas som stöd 

när eleverna löser matematiska problem.  

När det gäller resonemangsförmågan märkte vi att applikationerna Number Pieces 

Basic, King of Math och Geoboard tränar förmågan. De andra applikationerna saknade 

möjlighet för att träna resonemangsförmågan.  

De matematiska förmågor som applikationerna tillsammans stimulerar är 

räkneförmågan. De applikationer som tränar alla förmågor är King of Math, Number Pieces 

Basic och Geoboard. Utav applikationerna tränar 6 av 10 bara en förmåga. 
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5 ANALYS   

I analyskapitlet sammanfattas resultatet kopplat samman med skolverket fem matematiska 
förmågor. Beskrivning av förmågorna finns i kapitel två.    
  
Eleverna tränar de matematiska förmågorna genom matematikämnets centrala delar och 

moment. Läroplanen för ämnet matematik beskriver det centrala innehållet och 

kunskapskravet som eleverna bör få undervisning och kunskap om. Resultatet (se tabell 1) 

visar att appen NOMP innehåller alla moment och/eller delar i läroplanens centrala innehåll 

medan den bara tränar tre förmågor (se figur 1). Namnet på appen, Number Pieces Basic, kan 

ge en missledande uppfattning att den bara handlar om enkla beräkningar. Däremot tränar 

appen Number Pieces Basic alla förmågor, men inte många delar ut det centrala innehållet.  

Enligt resultatet ger NOMP, King of Math och Child Math eleverna möjlighet att träna 

begreppsförmåga. Enligt Häggblom (2013) kan eleverna utveckla sin begreppsförmåga 

genom att koppla begrepp till erfarenhet och olika representationsformer. Applikationen ger 

eleverna möjlighet att pröva de olika räknesätten. Säljö (2012) anser att människor skapar 

redskap för att underlätta vardagen utifrån kunskap och erfarenhet. Matematiska begrepp är 

nödvändiga för elever att kunna inom undervisningsmiljön och för att föra kommunikation 

om sin kunskap. Denna förmåga ligger till nära alla andra förmågor.  

Enligt Skolverket (2011b) ska eleverna genom undervisningen ges möjlighet att 

utveckla förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 

kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Applikationerna 

Number Pieces Basic och Geoboard kan användas som stöd för kommunikation, uttrycksform 

och hjälpmedel för att eleven ska kunna formulera tankar och resonemang. 

Kommunikationsförmåga skriver Engström, Engvall  och Samuelsson (2007) innebär 

förmågan att kommunicera genom olika representationsformer till exempel symboler, ord, 

bilder, modeller eller gestaltningar. Vi har hittat att genom bilder och modeller ger apparna 

Number Pieces Basic och Geoboard eleverna möjligheter att kommunicera med andra 

och/eller läraren. Det ger inte de andra apparna eftersom de har svarsalternativ eller ifyllbara 

svarsrutor. Applikationerna komplettera på detta vis lärarens undervisning och kan ge 

eleverna möjlighet att träna digitala kompetenser.  

Resultatet visade att alla appar vi undersökte tränade räkneförmåga. Applikationerna 

behandlade rutinuppgifter av de fyraräknesätten. Enligt Skolverket (2011) ska skolan ge 

eleverna möjlighet att utveckla matematiska kunskaper för att kunna använda matematik i 

olika sammanhang. Applikationerna kan användas för att automatisera de fyraräknesätten på 
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ett lekfullt och varierat sätt.  Enligt Sidenvall (2015) är rutinuppgifterna ett sätt att 

kompensera svårigheterna i matematiken, eleverna som möter svårigheter i 

matematikinlärningen väljer att fokusera på rutinuppgifter. Till skillnad från författaren tycker 

vi att just under de tidiga skolåren och utifrån läroplanens riktlinjer är det viktigt att eleverna 

tränar matematiska metoder genom att lösa rutinuppgifter.  

Problemlösning tränar fyra av applikationerna. Problemlösning i undervisningen har 

forskningen beskrivit positiv eftersom eleverna i princip träna flera matematiska förmågor, 

samtidigt som de uppmuntras arbeta gemensamt i grupper (Palmer & Bommel, 2016). Vi är 

överens med forskningen att undervisningen i problemlösning är utmanande och rolig men 

den viktigaste faktorn är läraren som kan skapa och/eller förmedla god lärmiljö, förtrogenhet 

och engagemang hos eleverna (Jakobsson, 2001). Läraren kan använda surfplattan som stöd 

och/eller hjälpmedel för att eleverna ska göra beräkningar och redovisa sina resultat. Eleverna 

kan till exempel ta bilder, göra filmer eller berättelser av deras arbetsgång och resultat. 

Genom att läraren utgår från de matematiska förmågorna i sin planering av arbetsområde kan 

hen över tid skapa underlag för undervisningen samt koppla centralt innehåll till olika 

arbetsområden för att anpassa sin undervisning till elevgruppen (Lindblom & Wigestam, 

2016).  

Vi observerade att King of Math, Number Pieces Basic och Geoboard apparna tränar 

resonemangsförmågan. Eleven behöver därför redovisa, berätta och resonera med andra eller 

läraren kring deras beräkningar och resultat, med hjälp av applikationerna. Vi kopplar det till 

det Skolverket (2011b) skriver att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. 

Båda Geoboard och Number Pieces Basic applikationerna kan användas som 

hjälpmedel inom matematikundervisningen eftersom apparna innehåller möjligheter till att 

kommunicera genom bild eller modell. Vilket de andra apparna (NOMP, King of Math, Child 

Math, Fingu etc.)  inte ger lika mycket möjlighet för. Till arbetet med båda apparna behöver 

läraren ge tydliga instruktioner innan eleverna får pröva de olika funktionerna inom apparna, 

eleven behöver ha en uppgift eller fråga att utgå ifrån innan hen använder appen.  

Lindblom och Wigestam, (2016) anser att för att utveckla barns resonemangsförmåga 

behöver läraren uppmuntra dem att själva och tillsammans med andra testa, föreslå, förutsäga, 

gissa, ifrågasätta och förklara. Number Pieces Basic och Geoboard apparna ger barnen 

möjlighet att göra detta. 

Resultatet visar att de flesta applikationerna saknar en del förmågor och moment i 

centrala innehållet, därför blir lärarens roll och yrkesskicklighet viktig. Läraren kan 
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komplettera den avsaknaden av vissa delar. Vi hoppas att vi genom att tydliggöra vad 

applikationerna ger möjlighet för, samt vilka egenskaper och förmågor de utvecklar, påverkar 

lärarnas attityder positivt till att integrera applikationer som hjälpmedel i undervisningen.  
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6 DISKUSSION 

I diskussionskapitlet behandlar vi metod- och resultatdiskussion, där vi diskuterar resultatet 

utifrån forskning och egna reflektioner. Till sist diskuterar vi implikationer för praktiken.  

 

6.1 METODDISKUSSION 

Vi har valt en kvalitativ ansats med deduktiv analys av applikationerna eftersom den metoden 

är lämplig för vår att få svar på studiens forskningsfråga. Hartman (2011) förklarar att det 

finns för-och nackdelar med den deduktiva metoden. Fördelarna är att forskaren har stöd i 

teorin vid utredning och analys av undersökningsmaterialet. I föreliggande studie utgår vi från 

läroplanen centrala innehåll och förmågor. Dessutom inbjuder den deduktiva metoden till att 

formulera allmänna hypoteser som är lättare att testa, de allmänna hypoteser och hypotetisk-

deduktiv metod leder forskaren till starkare teorier och/eller kunskap anser författaren. 

Hypotesen som vi undersöker är om pedagogiska applikationer ger eleverna möjlighet att 

träna olika förmågor. Nackdelarna med metoden kan vara att hypoteserna som uppstår kan 

vara falska och leda till falska resultat som påverkar tillförlitligheten.  
Genomförandet av studien gick bra, vi samarbetade med skrivandet, litteratursökningen 

och analyseringen. Diskussionerna mellan oss gav oss flera idéer och synvinklar. För att få en 

helhetsbild om applikationerna samt djupare förståelse för hur de bidrar till elevernas lärande 

skulle vi önska att fördjupa oss mera och inkludera lärare och elever i vår studie. I början av 

undersökningen hade vi tankar om att ta del av lärares och elevers tankar och idéer kring 

applikationerna, där de skulle pröva apparna och ge respons på deras upplevelse. Grundtanken 

var att se hur applikationerna används i praktiken samt om de skapade mer motivation och 

lust hos eleverna. För att vi skulle lyckas med det så skulle vi behöva mera tid och det skulle 

vara krävande tänker vi att be lärare och elever att delta i studien.  

Det som påverkar undersökningens pålitlighet  är en aspekt som dök upp i bedömningen 

av det självständiga arbetet, specifikt interaktionen och stimulansen som sker mellan eleven 

och applikationen. Det är svårt att uttala sig om genom att bara undersöka applikationerna. 

Det ställer krav på att eleverna observeras när de använder applikationerna. Genom en 

observation hade vi fått ytterligare ett perspektiv på hur applikationerna stimulerar elevers 

lärande.  
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6.2 RESULTATDISKUSSION 

Genom undersökningen har vi kommit fram till att vår forskningsfråga som vi ställde oss var 

möjlig att besvara och resultatet visade det vi hade förväntat oss dvs. att applikationerna tränar 

en del förmågor. Resultatet visar också att applikationerna ger möjlighet att träna ett antal 

olika förmågor som läroplanen betonar och att nästan alla applikationerna inkluderar 

räkneförmågan.  

Enligt Skolverket (2011) ska läraren ge eleverna möjlighet att prova olika inlärningsstrategier 

för att utveckla elevernas lärande. Eleverna behöver inhämta kunskaper från alla förmågor för 

att behärska ett område exempelvis “tal och tals användning”. Det räcker inte att utföra 

beräkningar med tal och kommunicera utan elever ska ha möjlighet att utveckla genom att 

möta varierade uppgifter. Läraren behöver analysera de uppgifter som eleverna arbetar med 

både med avseende på centralt innehåll och utifrån och förmågor samt ge eleverna varierade 

och utmanande uppgifter (Björklund och Grevholm, 2012).  
Vi tycker att surfplatta har en värdefull roll vid lärandet särskilt på den senaste 

tiden.  Lärare och elever skulle kunna utnyttja enhetens potential inom utbildningssyfte. Spel 

baserade pedagogiska applikationer, kan förankra matematikundervisningen i ett meningsfullt 

sammanhang menar (Jennie, 2012). Läraren behöver ha en viss kunskap om de förmågor 

läroplanen tar upp samt kunskap om olika applikationerna för att kunna använda dem 

(Ahlberg, 2010). Flera forskare har visat att majoriteten av pedagogiska applikationerna är i 

kontakt med dagens moderna inlärningsteorier och ger eleverna de färdigheter som de 

behöver för att konkurrera i den 21: a århundradets lärmiljö, anser Jennie (2012). 

Hur kan en social interaktion uppnås som den sociokulturella beskriver genom arbetet 

med surfplattor och applikationer? Det är viktigt att läraren ger eleverna möjlighet att spela 

tillsammans med andra som vi anser är viktigt eftersom det sociokulturella perspektivet 

tydliggör att interaktion och kommunikation är nyckel till lärande och utveckling. Inom 

perspektivet är det också viktigt att tänka på hur eleverna ska ges möjligheter för att tillägna 

sig och delta i olika slags kunskaper (Säljö, 2012). Utifrån tidigare observationer och 

erfarenhet av fältstudier sker arbetet med Ipad och applikationer individuellt och efterföljs 

inte av något slag. Inom teoridelen skriver vi att resultat av elevens lärande påverkas av den 

sociala kulturen och kontexten eleven befinner sig i (Hwang & Nilsson, 2006).  
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7 AVSLUTNING OCH SLUTSATS 

Matematikboken är en självklar del i matematikundervisningen men det finns andra verktyg 

som läraren kan inkludera i undervisningen, såsom datorprogram och applikationer. Barn föds 

nyfikna på omvärlden och tycker om att upptäcka mönster, se likheter och olikheter i både lek 

och vardaglig handling. Med hjälp av vuxna får barnen grundläggande kunskaper och begrepp 

för att upptäcka och uppleva matematikens skönhet. Eftersom matematik är en naturlig del av 

människors vardag blir kunskap och engagemang viktiga delar i barns lärande om matematik. 

Därför behöver lärare och föräldrar hjälpa barn att utveckla positiva upplevelser och 

spännande utmaningar (Olsson och Forsbäck, 2008). Hylén (2011) uttrycker att alla elever 

kommer till skolan med olika IKT-vanor och tillgångar till digitala verktyg beroende på 

exempelvis vilket hem de kommer ifrån. Skolan är däremot till för alla barn och ska vara 

likvärdig och ge alla barn samma möjligheter till utveckling och lärande (Skolverket, 2011b). 

Därför har skolan en viktig roll att inkludera IKT i undervisningen för att ge alla barn 

möjlighet att bekanta sig med den moderna tekniken. Det vi förespråkar är att läraren kan 

tipsa föräldrar om pedagogiska matematikapplikationer som barn kan träna på hemma eller 

om läraren använder sig av läxor, kan eleverna få roliga och meningsfulla läxor genom 

exempelvis att spela någon av applikationerna studien har undersökt för att träna flera 

matematiska förmågor.  

I vardagligasituationer möter barn matematiken på konkret nivå genom att räkna sina 

leksaker eller rita för att lösa enkla problem (Olsson & Forsbäck, 2008). Det är ett stort steg 

för barnet att ta sig från den konkreta nivån till den abstrakta. Utifrån våra erfarenheter av 

skolmatematiken upplevde vi ämnet på ett abstrakt nivå innefattande av symboler och regler. 

Digitala verktyg i form av surfplatta underlättar undervisningen eftersom det abstrakta kan 

illustreras och simplifieras på olika sätt (Jönsson, Lingefjärd & Mahanovic, 2009). Surfplattan 

och applikationerna är ett hjälpmedel som kan användas för att variera undervisningen. 

Genom variation får eleverna möjlighet att prova olika inlärningsstrategier för att utveckla 

och tillägna sig kunskap (Skolverket, 2011b). Björkman och Reistad (2010) beskriver att 

matematikundervisningen inte behöver bestå av böcker utan lekfulla lektioner och experiment 

med matematiken kan ge bra resultat. Därför anser vi att applikationer och spel skapar 

variation, motivation och lekfulla lektioner för eleverna. Samt skriver författarna att 

matematik inte är bunden till en plats utan att läraren ska våga prova nya miljöer och nya sätt 

för att nå till alla elever (ibid). Här blir iPaden ett utmärkt verktyg eftersom den är flexibel, 

eleverna kan spela och/eller träna i klassrummet, på skolgården eller hemifrån. Hylén (2013) 
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beskriver fördelen med applikationer på surfplattan är att lärare kan undersöka de 

applikationer eleverna har arbetat med och därmed få direkt syn på elevens utveckling, sedan 

kan läraren vägleda eleven vidare i det fortsatta arbetet. 

En slutsats vi fick är att surfplattan är en lärande och medierande artefakt som eleverna 

använder för att befästa kunskap, Vygotskij förklarar att lärandet sker i samspel med andra 

utifrån samhällets artefakter (Säljö, 2005). Vi anser att läraren kan använda applikationerna 

för att hjälpa eleverna att utveckla kunskap och förmågor på ett annat sätt än läroboken och 

genom att samspela med varandra. En andra slutsats vi kan dra utifrån resultatet är att 

applikationerna inte ersätter det läraren bidrar med genom att undervisa och ha genomgångar 

av matematiska arbetsområden. Överlag innehåller applikationerna instruktioner till spelen 

men vi anser att läraren bör komplettera med att ytterligare instruera och tydliggöra för 

eleverna vad de ska träna på i applikationen och hur spelet går till.  Elever som går i årskurs 

1-3 och/eller nyanlända elever kanske inte kan läsa och förstå spelets instruktioner och 

beskrivningar utan måste få höra det muntligt av läraren samt få stöttning i lärandeprocessen.  

 

7.1 VIDARE FORSKNING  

Till förslag på fortsatt forskning, som vi nämnde tidigare i metoddiskussionen att vi önskade 

undersöka klassrum och lektioner eftersom vi saknar lärarperspektiv och elevperspektiv inom 

denna studie. Därför kan förslagsvis fortsatta studier göras kring matematikaplikationer 

utifrån lärare- och elevperspektiv. Andra frågor som skulle vara intressanta att undersöka är 

om pedagogiska applikationer och surfplattor ökar elevernas motivation? För-och nackdelar 

med användningen av surfplattor och datorer i undervisningen?  
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BILAGA 1 
Redovisning av applikationerna 
APPLIKATION TILLVERKARE  ÅLDERSGRÄNS SPRÅK  TILLGÅNG  

NOMP Selessia AB 4+ Svenska, 
engelska 

App Store, 
iPhone, iPad, 
iPod touch 
 
Google Play 

King of Math 
(junior) 

Oddrobo Software AB 4+  
(anpassad för 6-8 år) 

Svenska, 
danska, 
engelska, 
finska, 
franska, 
kinesiska, 
grekiska, 
italienska, 
japanska, 
koreanska, 
nederländska, 
norska, ryska, 
spanska, tyska, 
turkiska 

App Store, 
iPhone, iPad, 
iPod touch 
 
 
Google Play 

Fingu Image & Form 
International AB 
 

4+ engelska App Store, 
iPhone, iPad, 
iPod touch 

Räkneappan GiggleUp Kids App And 
Edocationel Games Pty 
Ltd 

4+  
(anpassade för 5 år) 

Svenska, 
danska, 
engelska, 
franska, 
kinesiska, 
italienska, 
japanska, 
koreanska, 
nederländska, 
norska, ryska, 
spanska, tyska 

App Store, 
iPhone, iPad, 
iPod touch 
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Math VS 
Zombies 

PEAKSEL doo 9+  
(pga. skräcktema) 

Svenska, 
arabiska, 
engelska, 
franska, 
grekiska, 
indonesiska, 
italienska, 
kinesiska, 
koreanska, 
kroatiska, 
malajiska, 
polska, 
portugisiska, 
ryska, 
serbiska, 
spanska, 
turkiska, tyska, 
vietnamesiska 

App Store, 
iPhone, iPad, 
iPod touch 

Number Pieces 
Basic 

Clarity Innovations, Inc. 
Utbildning 

4+ engelska App Store, 
iPhone, iPad, 
iPod touch 

Geoboard Clarity Innovations, Inc. 
Utbildning 

4+ engelska App Store, 
iPad, iPod 
touch 

Match 10 Absolutist Ltd 4+ Engelska App Store, 
iPhone, iPad, 
iPod touch 

Child Math EDUCATIONAL 
GAMES JOINT STOCK 
COMPANY 

4+ Svenska, 
engelska, 
franska, 
kinesiska, 
italienska, 
japanska, 
koreanska, 
nederländska, 
polska, 
portugisiska, 
ryska, spanska, 
tjeckiska, 
turkiska, tyska 

App Store, 
iPhone, iPad, 
iPod touch 

Counting Scout Hugh VAN DEN 
BOSCH spel 

4+ Engelska App Store, 
iPhone, iPad, 
iPod touch 

 
 


