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Syftet med denna studie var att undersöka applikationer som används i årskurs 1-3 
på en skola i Mellansverige. Vi fokuserade speciellt på applikationernas egenskaper 
och innehåll. För att undersöka detta utformade vi ett analysverktyg som vi använde 
för att analysera 14 applikationer. Vi inriktade oss på vilket matematiskt innehåll 
applikationerna har, vilka kognitiva processer (utifrån Blooms taxonomi) de 
stimulerar och hur applikationernas inlärningsprocesser är konkreta till abstrakta.  
Studien belyser forskning och litteratur om användningen av IKT (informations- och 
kommunikationsteknik) i skolans undervisning. Den belyser även hur de kognitiva 
processerna utifrån Blooms taxonomi kan användas för att beskriva elevernas 
kunskapsnivåer. Resultatet av analysen visar att applikationerna som skolan har 
innehåller färdighetsträning på matematikens grunder, d.v.s. grunderna inom 
aritmetik, algebra och geometri. Applikationerna stimulerar de lägre kognitiva 
processerna som innefattar att komma ihåg faktakunskaper, förståelse för kunskaper 
och tillämpa kunskaper. Ungefär hälften av applikationerna har inlärningsprocesser 
som är konkreta till abstrakta, eftersom de visar det abstrakta i matematiken (t.ex. 
siffror och symbolers innebörd och matematiska processer) på ett konkret sätt. 
 
 
Nyckelord: applikation, iPad, matematikundervisning, grundskola, IKT, 
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1.  Inledning 

Under de senaste åren har intresset för surfplattorna vuxit och nu ser man dem lite 
var stans. Hellerstedt (2010) skriver i sin artikel att utvecklingen av användandet av 
iPads i undervisningssyfte är mer utvecklat i USA, där de nu har kommit så långt att 
forskare studerar användandet av iPads istället för matematikböcker. Även i Sverige 
har iPaden fått en plats i förskolan och skolan. Läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2011) [Lgr11] uttrycker att skolan ska förbereda eleverna 
för att verka och delta i samhället och då kunna använda samhällets moderna teknik 
som ett hjälpmedel för kunskapssökande och lärande. Att använda sådan modern och 
utvecklad teknik i undervisningssammanhang påpekas i media att det skapar nya 
möjligheter. Lärandet blir mer interaktivt och eleverna blir engagerade och 
motiverade. Men forskning om surfplattor och applikationer som 
undervisningsmaterial saknas. Därför har vi valt att undersöka några applikationer 
som är skapade för Apples surfplatta (iPad) och som är användbara i 
matematikundervisningen. 
 
Vi har valt att använda oss av forskning om datorer i undervisningen därför att vi 
anser att dator är ett liknade hjälpmedel som surfplattor och därför kan vi koppla den 
forskning och litteratur som finns om datorer i undervisningen till vårt 
undersökningsområde. Till datorer finns dataspelsprogram som kan användas i 
undervisningssammanhang. Liksom dataspel finns till datorer finns ”pedagogiska” 
applikationer till surfplattor. Det som gör surfplattor med tillhörande applikationer 
unika är att du inte behöver ett tangentbord eller en mus för att styra programmet, 
utan på surfplattan kan du styra applikationerna genom att peka med 
fingret/fingrarna på touchskärmen (NE, 2013). Om man jämför designen av en 
surfplatta respektive dator anser vi att den stora skillnaden är att en surfplatta är 
mindre och lättare, både att hålla i och bära med sig och i användningen. Vi anser att 
surfplattan är förmånlig för yngre barn då de inte behöver ha ”rätt” handsättning som 
är gynnsam vid användningen av ett tangentbord. På surfplattan kan barnen 
klicka/peka direkt på skärmen och enkelt styra den.   
 
Denna studie inriktar sig på applikationer som är anpassade för surfplattan iPad 
därför att skolan som vi utgår vår studie ifrån använder sig av Apples produkter i sin 
undervisning. Vi vet även att flera skolor i närområdet använder sig av Apples 
produkter i undervisningen, då kommunen har beslutat att skolorna ska använda sig 
av dessa. Surfplattan iPad är framtagen av företaget Apple Inc och till den finns det 
över 475 000 applikationer (Apple Inc, 2013). Applikationerna (även kallat appar) 
som finns till iPad laddas ned från ett program som heter App Store och dessa 
applikationer är skapade av oberoende tillverkare men godkända av företaget Apple 
Inc (NE, 2013). 
 
I denna studie har vi avgränsat oss till ett undervisningsperspektiv och inte kopplat in 
elevernas eller lärarnas perspektiv, eftersom det inte är vårt centrala fokus i vår 
studie. Vi är mer fokuserade på applikationernas egenskaper, såsom innehåll och 
stimulerande av kognitiva processer. För lärare är det viktigt att kunna sätta sig in i 
vad applikationerna kan användas till och vad de ger träning på, vilket är ett motiv till 
att vi vill analysera applikationernas egenskaper och innehåll.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka applikationer som används i årskurs 1-3 på 
en skola i Mellansverige. Vi fokuserar speciellt på applikationernas egenskaper och 
innehåll. Vi kommer att utgå från dessa frågor i vår studie: 

 
 Vilket utbud av applikationer används i matematikundervisningen? 

 
- Vilket centralt innehåll i matematik behandlar applikationerna? 

- Vilka kognitiva processer, utifrån Blooms taxonomi, stimuleras i 
applikationerna? 

- Hur tar applikationerna hänsyn till en inlärningsprocess som är 
konkret till abstrakt? 

3. Teori 

Detta avsnitt har vi valt att dela upp i två delar. I den första delen kommer vi att 
belysa forskning och litteratur som finns om användning av IKT i undervisningen. I 
den andra delen kommer vi att beskriva, utifrån forskning och litteratur, hur de 
kognitiva processerna (ur Blooms taxonomi) kan uppmärksammas och kategorisera 
olika kunskapsnivåer i undervisningssammanhang.  

3.1. IKT i undervisningen 
 
Termen IKT som vi använder i detta avsnitt står, enligt Hylén (2011), för 
informations- och kommunikationsteknik, vilket innefattar teknisk utrustning som 
kan användas för informativa och kommunikativa ändamål (t.ex. datorer, 
mobiltelefoner och surfplattor). Hylén har valt att använda termen IT i sin bok som 
ett samlingsbegrepp för datorer och annan informationsteknisk utrustning, men 
denna term är nära kopplad till termen IKT. Enligt Hylén är skillnaden mellan 
termerna IT och IKT att i IKT riktas även fokus på den kommunikativa aspekten i den 
tekniska utrustningen. Men den tekniska utrustningen som han vill lyfta fram genom 
termen IT och den som vi vill lyfta fram genom termen IKT är i princip den samma. 
Därför väljer vi att använda IKT som term i detta avsnitt.  
 
Plowman och Stephens (2003) forskningsartikel innefattar en undersökning om hur 
IKT nyttjas i förskolan. Författarna granskar internationell forskning på detta 
område. Utifrån denna forskning framgår det att digital teknik är en del i barnens lek 
och lärande. Såsom att barn leker med dockor och andra leksaker menar Plowman 
och Stephen att dataspel också är en del av barnens lek. Det framgår i forskningen att 
det barn oftast gör då de är i kontakt med en dator är att spela spel d.v.s. leka. 
Plowman och Stephen menar i sin forskning, att leken är viktig i barnens utveckling 
och genom att låta barnen använda ny digital teknik i sin lek och sitt lärande 
möjliggör det främjandet av nya upptäckter, utvecklande av barnens 
uttrycksförmåga, nyfikenhet, kreativitet och skapar ett lustfyllt lärande.    
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NAEYC (National Association for the Education of Young Children) hävdar (enligt 
Plowman och Stephen, 2003) att det val av programvara som lärare gör är lika viktigt 
som valet av böcker eller andra läromedel. Det gäller, enligt Plowman och Stephen, 
att i valet av programvara titta på programvaran utefter syftet i lärandet men även 
hur designen är attraktiv för barnen. Det behövs en tydlig pedagogisk modell i 
programmens design menar Plowman och Stephen, för att barnen lätt ska kunna 
uppfatta och förstå programmet. Hur innehållet i programvaran presenteras, hur 
lärandet sker och återkopplas samt hur programvaran uppmuntrar till samarbete är 
enligt Plowman och Stephen några förslag på faktorer som är fördelaktiga att titta på 
i val av programvara. 
 
Hylén (2011) tolkar Pedrós uttalande i en av OECD:s internationella utredningar från 
2008, att IKT bör finnas och användas i skolans undervisning därför att IKT är en del 
av vårt samhälle som vi och därmed eleverna lever i. Eleverna kan i användandet av 
IKT i skolan få en större förståelse för den IKT som finns i samhället (världen) vi 
lever i. Enligt Hylén menar Pedró att IKT kräver kompetenser som eleverna behöver 
hjälp med att införskaffa och lära sig och alla elever kommer ifrån olika hem med 
olika IKT-vanor, vilket leder till att alla barn kanske inte får den IKT-kunskap som 
krävs i dagens samhälle. Ett ytterligare skäl till att IKT bör finnas och användas i 
skolan som Pedró (enligt Hylén) uttrycker är att eleverna som vi utbildar i skolan ska 
leva och verka i det framväxande samhället och behöver då de nödvändiga IKT-
kunskaperna.  
 
Ahlberg (2000) anser även hon att skolan måste förbereda eleverna på det utvecklade 
samhället, där tekniken utvecklas och har en viktig roll i både vardagslivet och 
yrkeslivet. Hon uttrycker att datorn kan användas som ett hjälpmedel och ett 
komplement i undervisningen, men lärarens roll är alltid viktigare än datorn. Det är 
ingen garanti att användningen av datorer i undervisningen gör eleverna kunniga 
inom matematik, utan det är lärarens uppgift att förmedla ett genomtänkt 
användningsområde av datorerna till eleverna. Det är då kvalitén på elevernas 
lärande ökar, menar hon. Ahlberg anser att användning av dator i undervisningen 
ökar elevernas intresse för lärande, ger motivation och ökar kreativiteten. Speciellt 
för elever i behov av särskilt stöd kan datorn vara ett hjälpmedel för att strukturera 
upp inlärningen och är bra för färdighetsträning inom ämnesområdena. 
 
Olika faktorer kan påverka möjligheten att använda datorer i undervisningen, menar 
Ahlberg (2000). Skolans tillgång på datorer och lärarnas självsäkerhet i att behärska 
datortekniken är exempel på sådana faktorer. Enligt Hylén (2011) framgår det i KK-
stiftelsens attitydundersökning från 2006 att lärare använder datorer i sin 
undervisning i högre utsträckning om de har en kompetensutveckling inom IKT. Men 
enligt Hylén är de svenska lärarnas IKT-kompetens bra i jämförelse med andra 
länder. Det som är sämre i svenska skolor, i en internationell jämförelse, är enligt 
Hylén att de svenska lärarnas attityder till IKT är mer negativa än i andra länder. 
Hylén tolkar Skolverkets undersökning om IKT-användning i skolan från 2009 som 
att den begränsade tillgången av datorer och programvaror på skolorna påverkar 
lärarnas attityder. 
 
Enligt Ahlberg (2000) är datorn ett hjälpmedel i undervisningen som ökar 
möjligheten till konkretisering av matematikens innehåll. Malmer (2002) beskriver 
att om elever i sin lärandeprocess får börja matematikinlärningen med konkreta 
exempel och konkreta material i konkreta sammanhang (t.ex. vardagliga situationer) 
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ökar förståelsen för till exempel siffror, symboler, matematiska samband och 
processer. När eleven sedan har den konkreta förståelsen menar Malmer att 
inlärningen kan gå vidare till mer abstrakta situationer, där siffror och symboler 
kommer in.  Ahlberg hävdar att barn ofta tidigt förstår tal när de är i konkreta 
samband och att övergå till abstrakta talsymboler kan vara en lång process för 
barnen. Därför anser hon att det är viktigt att skolan introducerar det abstrakta 
matematikspråket genom att använda dem i konkreta sammanhang och konkreta 
uppgifter (t.ex. genom att rita). Då får barnen en större möjlighet att utveckla sin 
begreppsförståelse och verkligen förstå vad abstrakta tal och symboler innebär.  

3.2. Uppmärksamma kognitiva processer i 
undervisningen 

I den här delen kommer vi att belysa flera olika författares tolkningar av Blooms 
taxonomis kognitiva processer, för att visa ett bredare perspektiv på hur Blooms 
taxonomi kan tolkas och användas (se tabell 1).  

 Tabell 1. Blooms taxonomi i olika revideringar 

Elevers sätt att tänka, deras kognitiva förmåga ska enligt Sandell (2004) utvecklas 
och utmanas i skolans undervisning, då eleverna ska utveckla kunskaper och 
erfarenheter på olika nivåer. Hon menar att de ska t.ex. kunna utveckla 
faktakunskaper och förståelse för faktakunskaperna men också kunna utveckla ett 
kritiskt och metakognitivt tänkande. Detta för att de ska bli medvetna om sin egen 
inlärning, hur de själva lär sig bäst, hävdar Sandell.  
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Blooms taxonomi kan, enligt Sandell (2004), användas av lärare som ett hjälpmedel 
för att organisera och planera sin undervisning, då Blooms taxonomi strukturerar 
upp kunskapsbegrepp och beskriver skillnader mellan dessa kunskaper genom att 
sätta in dem i olika kvalitativa nivåer (se bild 1). Detta menar Sandell är användbart 
när lärare vill göra kvalitativa bedömningar. Sandell anser att Blooms taxonomi går 
att använda för alla årskurser i skolan och kan kombineras med andra 
lärandemodeller och strategier. Blooms taxonomi används av Anderson och 
Krathwohl (2001) som ett ramverk för att organisera målen i skolan och skapa en 
enklare helhetsbild av målen. Då undervisningen i skolan grundar sig på ett stort 
antal mål anser Anderson och Krathwohl (2001) att de är svåra för lärarna att 
hantera och förstå. De blir, enligt författarna, mer precisa och förståelsen för målen 
ökar när dessa organiseras upp i ett ramverk.  

Bild 1. Blooms taxonomi 

 

Anderson och Krathwohl (2001) har utvecklat Blooms taxonomi till ett 
tvådimensionellt ramverk utformad som en tabell. Kolumnerna i tabellen innehåller 
de kognitiva processerna som är innehållet i Blooms taxonomi. Dessa processer är 
Minnas (Remember), Förstå (Understand), Tillämpa (Apply), Analysera (Analyze), 
Värdera (Evaluate) och Skapa (Create). De kognitiva processerna är, enligt 
författarna, graderade från lägre kognitiv lärandenivå till högre kognitiv lärandenivå, 
där Minnas är den lägsta nivån och Skapa den högsta nivån. Raderna i Anderson och 
Krathwohls tabell innehåller kunskapsdimensioner och är uppdelad i fyra kategorier, 
Fakta (Factual), Begreppsmässig (Conceptual), Procedur (Procedural) och 
Metakognitiv (Metacognitive). Dessa fyra kategorier graderas från att vara mer 
konkreta till att vara mer abstrakta. Fakta är enligt författarna, den 
kunskapsdimensionen som är mest konkret och Metakognitiv är den som är mest 
abstrakt.  
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De sex kognitiva processerna innehåller alla sina egna underkategorier, hävdar 
Anderson och Krathwohl (2001) Den första kognitiva processen Minnas innefattar, 
enligt dem, att man kommer ihåg och kan upprepa den presenterade 
informationen/materialet precis som det är presenterat. Minnas har 
underkategorierna Komma ihåg/känna igen (Recognizing) och Upprepa/återberätta 
(Recalling). Dessa två underkategorier används när information ska lagras i minnet. 
Komma ihåg/känna igen innebär, enligt Anderson och Krathwohl, att eleven söker i 
långtidsminnet efter tidigare kunskaper om den nya informationen som presenteras 
och jämför dessa med varandra. Upprepa/återberätta handlar, enligt författarna om 
att vid en uppmaning (t.ex. en fråga) kunna hämta väsentlig kunskap ur 
långtidsminnet. Sandell (2004) benämner den första nivån/kognitiva processen i 
Blooms taxonomi för Faktakunskap. Hon beskriver att den nivån innefattar att 
eleven kan återge tidigare erfarenheter och lärande inom fakta, termer och metoder, 
vilket betyder att eleven inte behöver använda något högre tänkande. Eftersom denna 
nivå handlar om att minnas, menar Sandell att eleverna kan behöva hjälp med 
minnesstrategier. Det kan, enligt henne, hjälpa eleven att få använda konkret 
material och samarbeta med andra elever.  

Den andra kognitiva processen Förstå innebär, enligt Anderson och Krathwohl 
(2001), att eleven har tagit till sig den ”nya” kunskapen och gjort den till sin egen, 
genom att koppla den till sina förkunskaper. De förklarar att processen har sju 
underkategorier, Tolka (Interpreting), Exemplifiera (Exemplifying), Klassificera 
(Classifying), Sammanfatta (Summarizing), Dra slutsatser (Inferring), Jämföra 
(Comparing) och Förklara (Explaining). Med underkategorin Tolka menar 
författarna att eleven kan tolka informationen genom att omvandla den till en annan 
representationsform (t.ex. konvertera en bild till ord). Exemplifiera handlar, enligt 
dem, om att kunna ge egna exempel på vissa begrepp eller principer. Författarna 
beskriver Klassificera som att kunna se egenskaper eller mönster hos t.ex. ett objekt 
och kunna placera det i en viss kategori. Sammanfatta handlar, enligt Anderson och 
Krathwohl, om att kunna plocka ut viktiga delar/punkter ur informationen och sedan 
skriva en kort sammanfattning. Dra slutsatser innebär, enligt författarna, att kunna 
se mönster i några exempel eller i ett fall, kunna avkoda delarna i fallet och kunna 
avskilja relationerna mellan delarna i fallet. Jämföra innebär, enligt författarna, att 
kunna se skillnader och likheter mellan objekt, problem eller liknande. Förklara 
handlar, enligt författarna, om att kunna se hur kunskaperna påverkar varandra. De 
menar att eleven kan utgå från teorier, forskning eller egna erfarenheter och skapa en 
orsak-och-verkan-modell för att se hur en viss kunskap påverkar en annan kunskap. 
Sandell (2004) benämner den andra nivån/kognitiva processen i Blooms taxonomi 
för Förståelse. Hon menar att den nivån innefattar att eleven kan bearbeta och 
sammankoppla den fakta och information som eleven återger med tidigare 
kunskaper. På så sätt visar eleven sin förståelse för det hen lär sig.  

Den tredje kognitiva processen Tillämpa innebär, enligt Anderson och Krathwohl 
(2001), att lösa ett problem eller utföra en uppgift genom att använda tidigare 
kunskaper (rutiner). Författarna beskriver att processen Tillämpa har två 
underkategorier, Verkställa/utföra (Executing) och Genomföra (Implementing). 
Verkställa/utföra handlar, enligt dem, om att tillämpa ett tillvägagångssätt, utifrån 
tidigare kunskaper, för att lösa rutinuppgifter som man känner igen. Underkategorin 
Genomföra handlar, enligt författarna, om att välja rätt tillvägagångsätt för att lösa 
obekanta uppgifter med hjälp av olika strukturer, modeller och teorier. Sandell 
(2004) benämner den tredje nivån/kognitiva processen i Blooms taxonomi för 
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Tillämpning. Hon menar att den nivån innefattar att eleven kan tillämpa sina 
kunskaper i praktiska sammanhang. Sådana sammanhang kan, enligt Sandell, vara 
experiment, använda metoder, konstruera modeller och använda regler, principer 
och formler för att lösa problem.  

Den fjärde kognitiva processen Analysera handlar, enligt Anderson och Krathwohl 
(2001), om att kunna dela upp materialet/informationen och avgöra hur delarna 
hänger ihop. Författarna beskriver att underkategorier är Särskilja (Differentiating), 
Organisera (Organizing) och Tillskriva (Attributing). Särskilja handlar, enligt 
författarna, om att kunna särskilja delar av en helhet utifrån delarnas relevans. Alltså, 
man skiljer på relevanta och irrelevanta delar. Med Organisera menar författarna att 
kunna förstå hur delarna passar in i helheten (det sammanhängande 
materialet/informationen). Tillskriva handlar, enligt författarna, om att kunna 
uppfatta vilket perspektiv, vilka synpunkter och värderingar som är bakomliggande i 
informationen/materialet. Sandell (2004) benämner den fjärde nivån/kognitiva 
processen för Analys. Hon menar att den innefattar att eleven bryter ned 
informationen i delar och ser samband mellan delarna. Detta kan ske, enligt Sandell, 
genom att t.ex. kategorisera och jämföra informationen, upptäcka skillnader, 
analysera, undersöka och granska informationen. 

Den femte kognitiva processen Värdera innefattar, enligt Anderson och Krathwohl 
(2001), att man utifrån olika kriterier och standarder gör bedömningar. Denna 
process menar författarna att den har två underkategorier, Kontrollera (Checking) 
och Kritisera (Critiquing). Med Kontrollera menar Anderson och Krathwohl att 
upptäcka motsägelser eller felaktig information i en process eller produkt. Kritisera 
handlar, enligt dem, om att kunna se både för- och nackdelar i en bedömning av en 
produkt. Det innebär att eleven ska ha ett kritiskt tänkande. Sandell (2004) 
benämner den här processen för Värdering och enligt henne är den här processen 
den sjätte nivån/kognitiva processen i Blooms taxonomi. Med Värdering menar 
Sandell att eleven värderar olika perspektiv av ett fenomen och kan bedöma åtgärder, 
vilket leder till att ett kritiskt tänkande utvecklas hos eleven. 

Den sjätte och sista kognitiva processen är, enligt Anderson och Krathwohl (2001), 
Skapa och den innefattar att eleven kan sammansätta delar och bilda en 
sammanhängande helhet, samt omorganisera delarna så en ny struktur bildas. Denna 
process har, enligt författarna, Generera (Generating), Planera (Planning) och 
Producera (Producing) som underkategorier. Generera innebär, enligt författarna, att 
eleven genererar/ställer hypoteser, i utgångspunkt från problemet. Planera handlar, 
enligt författarna, om att komma fram till en metod att lösa problemet med. 
Producera innebär, enligt författarna, att genomföra planen för att lösa problemet. 
Sandell (2004) benämner den här processen för Syntes och enligt henne är den här 
processen den femte nivån/kognitiva processen i Blooms taxonomi. Med Syntes 
menar hon att eleven kan använda ett kreativt tänkande för att hitta nya 
tillvägagångssätt, våga ta risker, ställa hypoteser, formulera teorier och kunna 
planera. 

Sandell (2004) är kritisk till de framställningar som finns av Blooms taxonomi, där 
taxonomin ofta framställs som en hierarkisk pyramid. Hon förklarar att dagens 
pedagogiska forskning visar att lärande inte sker i någon hierarkisk ordning, utan 
lärande sker mer övergripande på alla nivåer samtidigt. Sandell menar att det t.ex. är 
vanligt att faktakunskapsnivån och förståelsenivån kombineras och går in i varandra.  
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Gierls (1997) forskningsartikel handlar om hur Blooms taxonomi kan vara till hjälp 
för att kunna förutse vilka kognitiva processer som grundskoleelever använder då de 
ska lösa matematiska uppgifter på ett omfattande prestationsprov i matematik. I den 
uttrycker han att taxonomin för utbildningsmål och kognitiva processer, av Bloom 
m.fl. från 1956, är den mest använda modellen för att identifiera kognitiva processer, 
där de sex kognitiva processerna i Blooms taxonomi ingår.  
 
Gierl (1997) använde i sin forskning ett analysverktyg där tre kognitiva förmågor och 
två matematiska innehållsområden ingick. De tre kognitiva förmågorna som 
användes är Färdigheter (knowledge), Förståelse (comprehension) och Tillämpning 
(application). Dessa tre kognitiva förmågor liknar enligt Gierl de tre första kognitiva 
processerna i Blooms taxonomi. De två innehållsområdena var beräkning 
(numeration), samt operationer (operations) och egenskaper (properties). 
 
Med den kognitiva förmågan Färdigheter menar Gierl (1997) att den innefattar att 
kunna komma ihåg och upprepa matematikfakta, definitioner, regler inom 
matematiken, processer och utförande av rutinuppgifter. Den andra kognitiva 
förmågan Förståelse innefattar, enligt Gierl, förståelse för matematiska principer 
och begrepp. För att vara på den här kognitiva nivån, hävdar Gierl att eleven ska 
kunna visa sin förståelse för matematiska principer och begrepp. Den tredje kognitiva 
förmågan Tillämpning innefattar att eleven använder sina tidigare kunskaper i 
matematik för att lösa ett problem, menar Gierl.  

4. Metodologi  

Vårt metodologiavsnitt har vi delat upp i tre delar. I den första delen beskriver vi det 
urval vi har gjort, vi beskriver skolan, avgränsning av årskurser och vilka 
applikationer vi har valt att ha med i studien. I den andra delen beskriver vi vårt 
analysverktyg detaljerat, hur vi tolkat och utformat det. I den tredje och avslutande 
delen förklarar vi tillförlitligheten i vår studie, våra styrkor och svagheter med 
studien. 
 
Vår studie är en kvalitativ fallstudie, vilket Stukát (2005) beskriver som en studie där 
man studerar ett objekt, till exempel en människa eller en arbetsplats, och där 
tolkning och förståelse av resultatet är det viktiga. Merriam (1994) beskriver, liksom 
Stukat, att en fallstudie har ett avgränsat system, man avgränsar sig i sin 
undersökning till en viss förseelse, situation eller person. Detta belyser också att 
fallstudien är partikularistisk menar Merriam. 

Olson tar (enligt Merriam, 1994) upp tre aspekter som kännetecknar en fallstudies 
partikularistiska drag. Dessa aspekter är att fallstudien kan: ”/…/ visa läsaren vad 
som bör göras och vad som inte bör göras i en liknande situation, gälla en speciell 
situation men ändå belysa ett generellt problem, ha påverkats av författarens egna 
värderingar/…/” (s. 27). Vår studie innefattar dessa tre aspekter. Vi kommer i 
diskussionen att framföra det som vi tyckte var bra med vår studie och vad som var 
mindre bra (vad kunde förbättras), så att ifall någon annan ska göra en liknande 
studie kan ta hjälp av vår lärdom. Vår studie gäller en skolas matematikapplikationer 
men detta kan generaliseras då flera skolor kan använda dessa applikationer i 
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undervisningssyfte. Studien påverkas också av våra värderingar eftersom det är vi 
som värderar vad applikationerna har för egenskaper och innehåll i vår analys.  

4.1. Urval 

Vi har analyserat 14 applikationer som används i årskurs 1-3 på en skola i 
Mellansverige (se bilaga 1 för mer information). Vi valde att analysera denna skolas 
applikationer då vi visste att de har och använder sig av iPads i undervisningen, vilket 
även gjorde att vi valde att fokusera på applikationer som är anpassade för iPads. Vi 
tog kontakt med rektorn på skolan för att få tillstånd och behörighet till de 
applikationer som de använder i årskurs 1-3. Detta för att även ta hänsyn till de etiska 
krav, som Patel och Davidson (2011) beskriver innefattar kravet att ett medgivande 
från den verksamhet som ska ingå i undersökningen behövs.  

De applikationer som vi har valt att analysera kan laddas ned från App Store. Vi har 
valt att analysera matematikapplikationer som skolan redan har på sina iPads och 
utifrån resultatet tydliggöra vad dessa applikationer har för matematiskt innehåll, 
vilka kognitiva processer (utifrån Blooms taxonomi) de stimulerar och om de har 
inlärningsprocesser som är konkreta till abstrakta. Applikationerna som vi har valt 
att analysera och som redan finns på skolans iPads är: 
 
Bugs and numbers (se bild 2)  
 

 Bild 2 
 
Caboose (se bild 3) 
 

 Bild 3 
 
Djungelbråk (se bild 4) 
 

Bild 4 

 
Happi123 (se bild 5) 
 

 Bild 5 
 
Hungry Fish (se bild 6) 
 

 Bild 6 
 
Math bugs (se bild 7) 
 

 Bild 7 
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King of math (se bild 8)  
 

 Bild 8 
 
Math Bingo (se bild 9) 
 

 Bild 9 
 
Math Doodles (se bild 10) 
 

 Bild 10 
 
Math tub (se bild 11) 
 

 Bild 11 
 

MultiplyBIG (se bild 12)  
 

 Bild 12 
 
Numberthings (se bild 13) 
 

Bild 13 
 
Turtle math (se bild 14)  
 

 Bild 14 
 
Wings (se bild 15) 
 

 Bild 15
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4.2. Analysverktyg 

Applikationerna, som vi studerar, kartläggs genom ett analysverktyg som vi har 
skapat. Analysverktyget är vårt hjälpmedel när vi samlar in, sorterar och analyserar 
data. Då vi i vår studie fokuserar på innebörden och innehållet i applikationerna, 
utifrån ett inlärningsperspektiv, menar Merriam (1994) att studien är kvalitativ och vi 
bör då välja ett datainsamlingsverktyg som är anpassat efter syftet med studien.  
 
För att skapa vårt analysverktyg har vi valt att utgå från Lgr11, kursplanen i 
matematik (Lgr11), Blooms taxonomis kognitiva processer, främst utifrån Anderson 
och Krathwohls (2001) tolkning men vi har även tagit viss hänsyn till Sandells (2004) 
och Gierls (1997) tolkningar när det gäller vad de kognitiva processerna innefattar. Vi 
har utifrån dessa fyra byggstenar bearbetat och tagit fram samband för att skapat vårt 
egna verktyg. Vi har valt att utforma analysverktyget som en korstabell (se tabell 2). 
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Tabell 2. Analysverktyg med kognitiva processer och centralt innehåll 
 

 
 
Raderna i korstabellen är en anpassning av det centrala innehållet i 
matematikundervisningen i årskurs 1-3. Det centrala innehållet i kursplanen i 
matematik (Lgr11) är enligt Skolverket (2011) det obligatoriska innehållet som 
matematikundervisningen ska behandla. Kursplanen i matematiks centrala innehåll 
för årskurs 1-3 är, enligt Skolverket, indelat i sex kunskapsområden, ”Taluppfattning 
och tals användning”, ”Algebra”, ”Geometri”, ”Sannolikhet och statistik”, ”Samband 
och förändringar” och ”Problemlösning”. Dessa sex kunskapsområden innehåller ett 
antal punkter som enligt Skolverket kan ses som byggstenar.  
 
Den första delen i vårt analysverktyg handlar om aritmetik, grunderna i räknelära, 
d.v.s. taluppfattning för naturliga tal och bråktal, positionssystemet, de fyra 
räknesätten och centrala metoder för beräkning. Naturliga tal är alla positiva heltal 
och de kan användas för att ange antal och ordning (Sollervall, 2007). 
Positionssystemet innebär att i ett tal är siffrans värde bestämd av siffrans plats i talet 
(Göran Sterner, 2000). ”Tomma platser” i ett tal behöver markeras med noll 
(McIntosh, 2008). Bråk kan användas för att beskriva delar av en helhet och delar av 
ett antal. De grundläggande kunskaperna om bråk är att i nämnaren visas delarna en 
helhet/ett antal har. Antalet delar av helheten/antalet vi har visas i täljaren och för 
att det ska vara bråkdelar så krävs det att alla delar måste vara lika stora (McIntosh, 
2008).  
 
De fyra räknesätten består av addition, subtraktion, multiplikation och division och 
är grunden inom all matematik. Addition består av term + term = summa och går ut 
på att lägga ihop två delar som bildar en summa.  Subtraktion består av term – term= 
differens och går ut på att du tar bort en del från den andra delen och kvar finns 
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differensen. Multiplikation består av faktor x faktor= produkt och är en upprepad 
addition med de olika faktorerna som ger en produkt. Division består av täljare/ 
nämnare = kvot och går ut på att du delar täljaren med nämnaren och då bildas 
kvoten. (Sollervall, 2007) 
 
De centrala metoder som vi har valt att ha med i vårt analysverktyg är huvudräkning 
och algoritmer. Algoritmer är ett begrepp för skriftliga beräkningsmetoder, d.v.s. att 
man utför en operation med en metodisk procedur (Billstein, Liebeskind och Lott, 
2009). Vi anser att huvudräkning och algoritmberäkning kan urskiljas ur 
applikationernas innehåll, då det står en operation som ska beräknas utan någon 
algoritm som hjälp (huvudräkning) eller då det är en operation som ska lösas med 
hjälp av en algoritm (algoritmberäkning).  
 
Den andra delen i vårt analysverktyg handlar om algebra, med innehållet 
matematiska likheter och mönster. Algebra är när symboler (oftast bokstäver) 
representerar siffror eller delar av en matematisk operation (Billstein, Liebeskind och 
Lott, 2009). Med matematiska likheter så fokuserar vi på likhetstecknets betydelse, 
att det ska vara lika mycket (ha samma värde) på båda sidorna om likhetstecknet. 
Mönster är (inom matematiken) en upprepad sekvens (Persson, 2006).  
 
Den tredje delen i vårt analysverktyg handlar om geometri, med innehållet lägesord, 
symmetri och matematiska storheter. Här har vi valt att geometri-rubriken även 
innefattar geometriska objekt och därför har vi inte skrivit geometriska objekt som en 
underrubrik. Lägesord är ord som beskriver ett objekts läge (t.ex. på, i, under och till 
höger) (Malmer, 2002). Symmetri hos en form eller en figur innebär att man kan 
vrida, förflytta och spegla den utan att formen eller figuren ändrar utseende (Persson, 
2006). Exempel på matematiska storheter är massa, tid och längd.  
 
Den fjärde delen i vårt analysverktyg handlar om sannolikhet och statistik, med 
innehållet slumpmässiga händelser och enkla tabeller och diagram. Sannolikhet 
används för att förutsäga något (t.ex. chanserna att vinna spelet) och vid 
observationer av experiments utfall och resultat (Billstein, Liebeskind och Lott, 
2009). Över slumpmässiga händelser, i t.ex. spel och experiment, kan man uttrycka 
en sannolikhet, t.ex. chansen att jag får en sexa när jag slår en tärning 10 gånger. 
Statistik är en representationsform för sortering av data och presentation av resultat 
(Billstein, Liebeskind och Lott, 2009). Statistik kan presenteras i tabeller och 
diagram.  
 
Den femte delen i vårt analysverktyg handlar om samband och förändringar, med 
innehållet proportionella samband. Problem som innefattar proportionella samband 
kräver att eleven kan identifiera variablerna och sedan se sambandet mellan 
variablerna (Billstein, Liebeskind och Lott, 2009). Exempel på enkla proportionella 
samband är att något är hälften eller dubbelt något annat.    
 
Vi har valt att inte nämna problemlösning i det centrala innehållet i vårt 
analysverktyg därför att vi anser att problemlösning berörs av och ingår i några av de 
kognitiva processerna. Detta belyser vi närmare i beskrivningarna av processerna 
som ingår i analysverktyget.  
 
I kolumnerna i korstabellen har vi valt att ha kognitiva processer som är utformade 
utifrån Blooms taxonomi (främst utifrån Anderson och Krathwohl (2001) tolkning), 
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samt förmågorna som finns skrivna i kursplanen i matematik och de fyra 
kunskapsformerna som tas upp i Lgr11. Den sista kolumnen ”Konkret till abstrakt” är 
mer en inlärningsprocess för lärande i undervisningen och hör alltså inte ihop med de 
kognitiva processerna. 
 
I kursplanen i matematik (Lgr11) framgår olika förmågor som eleverna ska få 
möjlighet till att utveckla i matematikundervisningen. Förmågorna lyfts tydligt fram i 
kursplanen i matematiks syftetext och enligt Skolverket (2011) ligger 
matematikdidaktisk forskning till grund till dessa förmågor. De förmågor som 
kursplanen i matematik lyfter fram är: 
 

 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 (Lgr11, s. 63). 

 
Lgr11 lyfter fram fyra olika kunskapsformer, fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Undervisningen måste, enligt läroplanen, baseras på dessa fyra delar 
för att bilda en helhet inom kunskapsområdet som eleverna tar till sig. Lillemyr 
(2002) skriver även han om att kunskapen tas in och bildar en helhet om den 
presenteras och bearbetas på olika sätt genom att eleven deltar aktivt i att göra 
kunskapen till sin egen.  
 
Den första kolumnen i korstabellen har vi valt att benämna som Komma 
ihåg/känna igen. Vi har valt att denna kognitiva process innefattar att känna igen 
och komma ihåg fakta och information och kunna återge och använda den vid behov. 
Vi anser att denna kognitiva process hör ihop med fakta- och färdighetskunskaper 
som Lgr11 uttrycker är två av de fyra kunskapsformer. Vi kopplar också in förmågan 
”Använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter” som finns med i kursplanen i matematik (Lgr11). Vi anser att den går 
in här därför att förmågan innefattar att man kan använda en lämplig matematisk 
metod som man har lärt sig att använda genom fakta- och färdighetskunskaper för att 
göra beräkningar och lösa rutinuppgifter i matematik. 
 
Den andra kolumnen har vi valt att benämna som Förståelse. Vi har valt att denna 
kognitiva process innefattar att eleven kan visa sin förståelse för matematikfakta, 
principer och begrepp genom att bearbeta dessa och koppla dessa till tidigare 
kunskaper. Med att bearbeta menar vi att man kan ge exempel, jämföra, tolka, 
klassificera, dra slutsatser, sammanfatta och förklara. Vi anser att denna kognitiva 
process hör ihop med förståelsekunskaper som Lgr11 uttrycker är en av de fyra 
kunskapsformerna. Vi kopplar också in förmågorna ”Använda matematiska begrepp 
och samband mellan begrepp” och ”Formlera problem med hjälp av matematik” som 
finns med i kursplanen i matematik (Lgr11). Vi anser att dessa två förmågor passar in 
här därför att man visar sin förståelse för matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp eftersom man använder dessa och att kunna formulera problem med hjälp 
av matematik är att kunna exemplifiera ett problem och visa sin förståelse.  
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Den tredje kolumnen har vi valt att benämna som Tillämpning. Vi har valt att 
denna kognitiva process innefattar att eleven använder sig av, tillämpar, sina tidigare 
kunskaper och väljer ett tillvägagångssätt för att lösa ett problem. Vi anser att denna 
kognitiva process hör ihop med förtrogenhetskunskaper, som Lgr11 uttrycker är en av 
de fyra kunskapsformerna, därför att man visar att man har en förtrogenhet till sina 
tidigare kunskaper och färdigheter då man kan använda sig av dem i olika situationer 
och sammanhang. Vi kopplar också in förmågorna ”Lösa problem med hjälp av 
matematik” och ”Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 
beräkningar och lösa rutinuppgifter” därför att denna kognitiva process används vid 
problemlösning, då man utifrån tidigare kunskaper löser problem och då också väljer 
och använder en lämplig metod för att göra sin beräkning.  
 
Den fjärde kolumnen har vi valt att benämna som Analysera och värdera. Vi har 
valt att denna kognitiva process innefattar att eleven kan särskilja, matematiska 
problem och lösningar i delar, avgöra delarnas samband och värdera och bedöma 
valda strategier och metoder. Utifrån det så har vi kopplat in förmågorna (som finns i 
kursplanen i matematik, Lgr11) ”Värdera valda strategier och metoder”, ”Analysera 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp”, ”Föra och följa matematiska 
resonemang” och ”Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser”, eftersom 
dessa förmågor innefattar att man analyserar och värderar. Vi anser att denna 
kognitiva process, ”Analysera och värdera”, hör ihop med förståelse- och 
förtrogenhetskunskaper, som Lgr11 uttrycker är två av de fyra kunskapsformerna, 
därför att på den här nivån behöver man ha en djupare förståelse för och 
förtrogenhetskunskaper om matematiska problem, begrepp, metoder och strategier 
för att kunna analysera och värdera dem. 
 
Den femte kolumnen har vi valt att benämna som Skapa. Vi har valt att denna 
kognitiva process innefattar att eleven kan planera och genomföra ett 
tillvägagångssätt för att lösa ett problem och formulera hypoteser och teorier. Vi 
anser att denna kognitiva process hör ihop med förtrogenhetskunskaper, som Lgr11 
uttrycker är en av de fyra kunskapsformerna, därför att i denna process så behöver 
man ha en förtrogenhet till de kunskaper som ingår i de tidigare processerna. De 
förmågor ur kursplanen i matematik (Lgr11) som vi har kopplat in här är ”Föra och 
följa matematiska resonemang”, ”Använda matematikens uttrycksformer för att 
samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 
slutsatser” och ”Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 
valda strategier och metoder”. Vi anser att dessa passar in här därför att man kan föra 
och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att 
samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 
slutsatser och värderar valda strategier och metoder då man genererar egna 
antaganden och planerar tillvägagångssätt. Man kan då också formulera och lösa 
matematiska problem då man löser problemet utefter tillvägagångssättet.  
 
Vi har valt att även titta på hur applikationernas inlärningsprocesser är konkreta till 
abstrakta. Det här är en del som vi har valt att lägga till utöver Blooms kognitiva 
processer. Utifrån Malmer (2002) och Ahlberg (2000) har vi valt att Konkret till 
abstrakt innefattar att applikationen ska innehålla både konkreta och abstrakta 
beskrivningar och/eller uppgifter. Under vår utbildning har vi fått det påpekat att 
eleverna måste få en konkret förståelse för vad matematikens olika uttrycksformer 
innebär innan symboler och siffror blandas in. Matematikens uttrycksformer kan 
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vara väldigt abstrakta för elever och för att de ska kunna få en förtrogenhet med 
matematikens uttrycksformer behöver läraren visa konkret vad dessa innebär i olika 
sammanhang. Detta uttrycker kursplanen i matematik (Lgr11) underlättar för 
eleverna att få en djupare förståelse och kunna reflektera över matematiken i både 
vardagliga och matematiska kontexter. 

4.3. Studiens tillförlitlighet 
 
När vi började vår studie utgick vi från våra förkunskaper. Men genom att bearbeta 
analysverktyget utifrån forskning, teori och litteratur som vår studie behandlar 
utvecklades analysverktyget till att bli mer tillförlitligt och användbart. Tidigare i 
processen grundade vi oss till största del på styrdokument (Läroplanen, Lgr11), men 
eftersom styrdokumenten är rörliga riktlinjer skapade av politiskt insatta personer är 
dessa svaga att ha i studien utan att vara kopplade till pedagogisk forskning och 
teorier.  
 
Analysen av applikationerna liknar en observerande process, då vi tittade på vad de 
innehöll och vilka egenskaper de hade, och till vår hjälp hade vi vårt analysverktyg 
som strukturerade upp observationerna. Patel och Davidson (2011) menar att vid 
användandet av strukturerade observationer är studiens tillförlitlighet relaterad till 
observatörens förmåga att göra bedömningar. De menar att bedömarfel kan uppträda 
som påverkar studiens reliabilitet. Vi har båda erfarenheter av att observera 
undervisningssituationer och matematikdidaktiska utbildningar som bakgrund. Men 
vi har inte observerat applikationer eller liknande, med utgångspunkt i 
matematikinnehållet, förut vilket kan påverka vår studies reliabilitet. 
 
För att ändå försöka göra studien mer tillförlitlig har vi gjort alla 
observationer/analyser av applikationerna tillsammans. Vi har kunnat diskutera och 
reflektera med varandra om bedömningen, vilket enligt Patel och Davidson (2011) 
gör att reliabiliteten kontrolleras. Vi har också kunnat gå tillbaka för att titta på 
applikationerna igen, om vi har velat eller varit osäkra på vår tidigare bedömning, 
eftersom applikationerna finns kvar och inte förändras. Detta, menar Patel och 
Davidson, ger en försäkring om att man har uppfattat observationerna korrekt. Vi 
hade kunnat ha en utomstående person som analyserat några av applikationerna för 
att få ett annat perspektiv på analysverktyget och tolkning av applikationerna, detta 
för att få ett mer trovärdigt resultat. 
 
Det som påverkar pålitligheten i vår studie är en svårighet som dök upp i 
bedömningen av applikationernas stimulering av kognitiva processer. Vi ansåg det 
svårt att avskilja om vissa av applikationerna stimulerade ”Komma ihåg/Känna igen” 
processen eller ”Förståelse” processen. Vi anser att i vissa applikationer gick 
processerna in i varandra och i vissa uppgifter i applikationerna var det svårt att 
förutsäga om eleven (eller den som använder applikationen) verkligen förstår och 
visar sin förståelse genom att lösa uppgiften eller om hen bara upprepar tidigare 
matematikfakta som hen kommer ihåg. Det är en svaghet att vi bara observerar 
applikationerna och inte observerar när några elever eller andra personer använder 
applikationerna. Vid en sådan observation hade vi fått ytterligare ett perspektiv på 
vilka kognitiva processer applikationerna stimulerar i inlärningen. 
 
Applikationerna ”Turtle math”, ”Hungry fish”, ”Numberthings” och ”Wings” var 
applikationer som skolan inte hade köpt utan de hade bara laddat ner en 
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gratisversion. Detta gjorde att vi inte kunde analysera hela applikationerna, vilket gör 
att resultatet kan, av någon utomstående, ses som missvisande. Men skolan som vi 
utgick ifrån i urvalet av applikationer använder samma version av applikationerna 
som vi har analyserat, därför ses den här studiens resultat som inte missvisande. 

5. Resultat  

Detta avsnitt har vi valt att dela upp i tre delar. Den första delen innefattar det 
resultat som vi fick ut av att analysera det centrala innehållet i applikationerna. Den 
andra delen innefattar det resultat som vi fick ut av att analysera de kognitiva 
processerna som applikationerna stimulerar och om applikationernas 
inlärningsprocesser är konkreta till abstrakta. Den tredje och avslutande delen är 
slutsatserna som vi kan lyfta fram utifrån resultatet.  

5.1. Applikationernas centrala innehåll 

Tabellen här nedan (tabell 3) visar resultatet av vilket centralt innehåll som 
applikationerna behandlar. Vi beskriver sedan resultatet mer utförligt i texten efter 
tabellen.  
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Tabell 3: Applikationernas centrala innehåll 
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Aritmetik 
Alla 14 applikationer som vi har med i analysen innehåller någon form av aritmetik. 
Vi beskriver mer utförligt här nedan vilka delar i aritmetiken som applikationerna 
innehåller.   
 
Taluppfattning av naturliga tal 
Det är 8 av 14 applikationer som innehåller någon form av träning av naturliga tal. 
Applikationen ”Hungry fish” innehåller taluppfattning av naturliga tal då man i 
applikationen ska känna igen siffran tre och bilda talet tre av andra tal, vilket i sin tur 
leder till att man tränar sig på talets egenskaper och delbarhet. Applikationen ”Math 
doodles” innehåller taluppfattning av naturliga tal då man i applikationen konkret får 
se t.ex. talet 7:s egenskaper och delbarhet. Man ska t.ex. lägga ihop talet 7 med hjälp 
av tärningar och ser då att talet 7 kan visas som sju prickar på tärningarna och talet 7 
kan skapas genom att lägga ihop flera andra tal (flera andra tärningar), t.ex. 5 + 2. 
Applikationen ”Turtle math” innehåller taluppfattning av naturliga tal då man i 
applikationen konkret får se t.ex. talet 8:s egenskaper. Man ska t.ex. lägga ut 8 
sköldpaddor när talet 8 visas. Applikationen ”Caboose” innehåller taluppfattning av 
naturliga tal då man i applikationen abstrakt får träna sig på att sortera naturliga tal 
från lägst till högst. Då behövs kunskap om talens egenskaper, t.ex. att 2 är lägre än 5.  
 
Applikationen ”Wings” innehåller taluppfattning av naturliga tal då man i 
applikationen konkret får se t.ex. talet 12:s egenskaper. Man ska flyga till det tal som 
är högst och ibland visas talen konkret (t.ex. talet 12 visas med 12 kuber). I den här 
applikationen tränas också kunskapen om vilket tal som är högst, t.ex. 12 är högre än 
9. Applikationen ”Math tub” innehåller taluppfattning av naturliga tal då man i 
applikationen både konkret och abstrakt får se t.ex. talet 16:s egenskaper och 
delbarhet. Man ska avskilja alla representationsformer av talet 16 och dessa 
representationsformer kan konkret vara 16 cirklar eller abstrakt vara 4 + 4 + 4 + 4. 
Applikationen ”Bugs and numbers” innehåller taluppfattning av naturliga tal då man 
i applikationen konkret får träna sig på naturliga tals egenskaper. Man får t.ex. se ett 
antal insekter (t.ex. 2 st.) och ska då klicka på rätt tal (t.ex. talet 2) som förklarar hur 
många insekter det är. Applikationen ”Happi123” innehåller taluppfattning av 
naturliga tal då man i applikationen konkret får träna på naturliga tals egenskaper. 
Man får t.ex. se sju spöken och då ska man räkna spökena genom att klicka fram sju 
fingrar på händerna som syns på skärmen. Därefter får man se och höra talet 7.  
 
Positionssystemet 
Det är en av 14 applikationer som innehåller någon form av träning på 
positionssystemet. Denna applikation är ”Math bugs” och den applikationen innehöll 
bara träning av positionssystemet. I applikationen får man se t.ex. talet 3254 och då 
ska man dela upp talet i tusental, hundratal, tiotal och ental. 
 
De fyra räknesätten 
Det är 11 av 14 applikationer som innehåller någon form av träning på de fyra 
räknesätten. Applikationen ”Hungry fish” innehåller träning av addition genom att 
man ska lägga ihop två tal som tillsammans bildar talet som visas. Applikationen 
”Math doodles” innehåller träning av addition, både konkret och abstrakt, t.ex. 
genom att lägga ihop flera tärningar som tillsammans bildar talet som visas. 
Applikationen ”Turtle math” innehåller träning av addition genom att man får en 
operation t.ex. 2 + 3 och då ska man välja talet 5 och dra talet till operationen. 
Applikationen ”Wings” innehåller träning av multiplikation, både konkret och 
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abstrakt, genom att man ska flyga till den operationen eller talet som är högst. 
Multiplikationsoperationerna får man se konkret, t.ex. 2 x 3, i form av kuber som 
sitter i rader, d.v.s. 2 kuber i varje rad i 3 rader. Applikationen ”Math Bingo” 
innehåller träning av addition, subtraktion, multiplikation och division. Dessa 
räknesätt tränas genom att en operation visas (t.ex. 2 + 2) och denna ska beräknas 
och svaras genom att man klickar på det rätta talet i bingobrickan (t.ex. talet 4).  
 
Applikationen ”Math tub” innehåller träning av addition, multiplikation och division. 
Dessa räknesätt tränas t.ex. genom att en operation visas på ett badkar (t.ex. 4 x 5) 
och ur badkaret kommer bubblor med svarsalternativ i och man ska klicka på rätt 
bubbla med rätt svarsalternativ (t.ex. talet 20). Applikationen ”Bugs and numbers” 
innehåller träning av addition och subtraktion. Addition tränas konkret i t.ex. spelet 
där man får se operationen 2 + 3 och samtidigt ser man 2 myror i en båt och 3 myror 
som kliver på båten. Man ska då klicka på rätt svarsalternativ (rätt tal), d.v.s. talet 5.  
Applikationen ”Happi123” innehåller träning av addition och subtraktion. 
Subtraktion tränas konkret i t.ex. spelet där man får se 4 elefanter där en elefant 
ramlar ned och då tar man bort ett finger från händerna som visas på skärmen och då 
får man se och höra talet 3.  
 
Applikationen ”King of math” innehåller träning av addition, subtraktion, 
multiplikation och division. Dessa räknesätt tränas genom att en operation/en 
uppgift dyker upp på skärmen och då ska man välja mellan 4 svarsalternativ. 
Applikationen ”MultiplyBIG” innehåller träning av multiplikation och detta genom 
att man får se en operation med 3 olika svarsalternativ. Man ska då välja rätt 
svarsalternativ. Applikationen ”Numberthings” innehåller träning av addition, 
subtraktion, multiplikation och division. Addition tränas genom att man får ett antal 
tal (t.ex. 9 tal) och då ska man på ett valfritt sätt lägga ihop dessa tal (t.ex. 3 + 4 = 7) 
genom att klicka på talet 3, talet 4 och talet 7. Det gäller att få bort alla tal vilket göra 
att man måste tänka strategiskt.  
 
Bråk och taluppfattning av bråk 
Det är 4 av 14 applikationer som innehåller någon form av träning av bråk. 
Applikationen ”Math doodles” innehåller träning av bråk och taluppfattning av bråk. 
Det tränas konkret t.ex. genom att placera konkreta representationer av bråk vid rätt 
bråktal. Applikationen ”Bugs and numbers innehåller träning av bråk och 
taluppfattning av bråk. Det tränas konkret t.ex. genom att man ser delar av en pizza 
och ska benämna hur stor del som fattas för att pizzan ska bli hel. Applikationen 
”King of math” innehåller träning av bråk. Bråkuppgifterna i applikationen ligger 
utanför det bråkinnehåll som årskurs 1-3 ska behandla i matematikundervisningen, 
eftersom det handlar om att multiplicera och dividera bråk. Applikationen 
”Djungelbråk” innehåller träning av bråk och taluppfattning av bråk. Det tränas 

konkret t.ex. genom att konvertera oegentliga bråk (t.ex. 
11

2
 ) till blandad bråkform 

(t.ex. 5 
1

2
 ). Det finns även ”Lär dig”- beskrivningar till varje uppgift.  

 
Centrala metoder 
Det är 11 av 14 applikationer som innehåller träning på centrala beräkningsmetoder. 
Alla dessa applikationer innehåller huvudräkning som beräkningsmetod.  
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Huvudräkning 
Applikationerna som innehåller träning av huvudräkning innehåller 
operationer/uppgifter som beräknas i huvudet, utan några algoritmer eller 
miniräknare som hjälpmedel. 
 
Applikationen ”Hungry fish” innehåller träning på huvudräkning. Det tränas genom 
att man ska lägga ihop två tal som tillsammans bildar det tal som fisken visar. 
Applikationen ”Math doodles” innehåller träning på huvudräkning. Det tränas t.ex. 
genom att man ska lägga ihop två tal som tillsammans bildar det talet som visas. I 
denna applikation kan man välja att se olika talsymboler, t.ex. siffror eller tärningar 
där punkterna på tärningen visar vilket tal det är. Applikationens inlärningsprocess 
kan därför väljas att bli konkret till abstrakt, då tärningarna är mer konkreta än 
siffror. Applikationen ”Turtle math” innehåller träning på huvudräkning genom att 
man får en operation (t.ex. 4 + 6) som ska beräknas. Applikationen ”Wings” 
innehåller träning på huvudräkning. Det tränas genom att man snabbt ska beräkna 
operationer och avgöra vilken operation som har det högsta värdet. Applikationen 
”Math Bingo” innehåller träning av huvudräkning. Det tränas genom att man ska 
beräkna operationer (t.ex. 5 + 5) och klicka på rätt tal i bingobrickan. Applikationen 
”Math tub” innehåller träning av huvudräkning. Det tränas t.ex. genom att man ska 
beräkna en operation (t.ex. 4 + 5) och skriva in rätt svar på en maskin.  
 
Applikationen ”Bugs and numbers” innehåller träning av huvudräkning. Det tränas 
t.ex. genom att man ska beräkna en operation (t.ex. 3 + 4) och välja rätt 
svarsalternativ. Applikationen ”Happi123” innehåller träning av huvudräkning. Det 
tränas t.ex. genom att man ska beräkna operationer (t.ex. 10 – 3) och para ihop 
beräkningen med rätt svarsalternativ. Applikationen ”King of math” innehåller 
träning av huvudräkning. Det tränas genom att man ska snabbt beräkna en operation 
(t.ex. 5 - ? = 4) och välja rätt svarsalternativ. Applikationen ”MultiplyBIG” innehåller 
träning av huvudräkning. Det tränas genom att man ska beräkna en operation (t.ex. 3 
x 2) och välja rätt svarsalternativ. Applikationen ”Numberthings” innehåller träning 
av huvudräkning. Det tränas genom att man får ett antal tal (t.ex. 9 tal) och då ska 
man på ett valfritt sätt lägga ihop dessa tal (t.ex. 3 + 4 = 7) genom att klicka på talet 3, 
talet 4 och talet 7. Det gäller att få bort alla talen så man måste tänka strategiskt. 
 
Algoritmer 
Ingen av applikationerna innehåller träning av algoritmer. 
 
Algebra 
Det är 9 av 14 applikationer som innehåller någon form av träning av algebra. Vi 
beskriver mer utförligt här nedan vilka delar i algebra som applikationerna 
innehåller.   
 
Likheter 
Det är 5 av 14 applikationer som innehåller någon form av träning på likheter. 
Applikationen ”Math doodles” innehåller träning på likheter då man ska lägga ihop 
flera tärningar som tillsammans ska bilda talet som visas. Man behöver förstå att 
tärningarna ska ha lika värde som talet som visas. Applikationen ”Math tub” 
innehåller träning på likheter då man ska beräkna en operation som visas på ett 
badkar (t.ex. 4 x 5) och klicka på rätt bubbla med rätt svarsalternativ som kommer ur 
badkaret. Man behöver förstå att operationen och svarsalternativet ska ha lika värde. 
Applikationen ”King of math” innehåller träning på likheter då de innehåller pre-
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algebra uppgifter, operationer där ett tal eller en symbol är borttagen (t.ex. 4 + ? = 6). 
Man behöver ha förståelse om vad likhetstecknet innebär. Applikationen 
”Djungelbråk” innehåller träning på likheter då en uppgift i applikationen är att man 
ska jämföra bråk. Är bråken lika stora placeras ett likhetstecken mellan dem. 
Applikationen ”Numberthings” innehåller träning på likheter då förståelsen för att 
t.ex. 3 + 4 är lika mycket som 7 tränas.  
 
Mönster 
Det är 5 av 14 applikationer som innehåller träning av mönster. Applikationen ”Math 
doodles” innehåller träning av mönster då man i en uppgift ska rätta till ett mönster 
som är felkonstruerat. Applikationen ”Turtle math” innehåller träning av mönster i 
talföljder då man i en uppgift ska placera tal i rätt talföljd. Applikationen ”Bugs and 
numbers” innehåller träning av mönster då man ska styra en myra så att myran följer 
ett mönster i en labyrint. Applikationen ”Happi123” innehåller träning av mönster i 
talföljder då man ska konstruera en talföljd. Applikationen ”Caboose” innehåller 
träning av mönster då man ska fortsätta på mönstret som visas.  
 
Geometri 
Det är 3 av 14 applikationer som innehåller någon form av geometrisk träning. Vi 
beskriver mer utförligt här nedan vilka delar i geometri som applikationerna 
innehåller.   
 
Applikationen ”King of math” innehåller geometrisk träning, men applikationen 
tränar area och omkrets som inte är relevant för årskurs 1-3, då detta inte är ett 
innehåll i matematiken för årskurs 1-3.  
 
Lägesord 
Det är en av 14 applikationer som innehåller träning på lägesord. Denna app är ”Bugs 
and numbers” och i den applikationen får man träna sig på höger och vänster när 
man ska styra en insekt genom en bana. 
 
Symmetri 
Det är en av 14 applikationer som innehåller träning på symmetri. Denna applikation 
är ”Math doodles” där man i en uppgift i applikationen ska konstruera ett 
symmetriskt mönster.  
 
Matematiska storheter 
Det är 2 av 14 applikationer som innehåller träning på matematiska storheter. 
Applikationen ”Bugs and numbers” innehåller träning på matematiska storheter då 
man t.ex. i en uppgift får träna sig på att mäta och väga objekt. Applikationen ”Math 
doodles” innehåller träning på matematiska storheter då man i en uppgift får träna 
sig på tid och klockan. Man ska räkna hur många timmar/minuter det är från det 
klockslaget som visaren pekar på till det klockslaget där flugan sitter.  
 
Sannolikhet och statistik 
Det är ingen av de 14 applikationerna som innehåller träning av sannolikhet och 
statistik. 
 
Samband och förändringar 
Det är ingen av de 14 applikationerna som innehåller samband och förändringar. 
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5.2. Applikationernas kognitiva processer och hänsyn 
för konkreta till abstrakt inlärningsprocesser 

Tabellen här nedan (tabell 4) visar resultatet av vilka kognitiva processer 
applikationerna stimulerar inom det centrala innehållet som applikationerna 
behandlar. Tabellen visar även om applikationerna innehåller inlärningsprocesser 
som är konkreta till abstrakta. Vi beskriver sedan resultatet mer utförligt i texten 
efter tabellen.  
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Tabell 4. Analysverktyg med applikationernas centrala innehåll och kognitiva 
processer 
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Komma ihåg/känna igen 
Det är 7 av 14 applikationer som stimulerar denna kognitiva process och dessa 
applikationer är ”Bugs and numbers”, ”Happi123”, ”Djungelbråk”, ”MultiplyBIG”, 
”Math tub”, ”Caboose” och ”Turtle math”. I dessa applikationer var det överlag 
uppgifter där eleverna får träna på matematiska principer och begrepp. T.ex. i ”Turtle 
math” tränar eleverna på taluppfattning, vilket värde talet 8 har och då de vet att talet 
8 innehåller 8 antal (föremål, i det här fallet sköldpaddor) så använder de sin 
kunskap om detta och placerar ut 8 föremål (sköldpaddor). Då använder de den 
kunskap som de kommer ihåg vid behov.  
 
Förståelse 
Det är 7 av 14 applikationer som stimulerar denna kognitiva process och dessa 
applikationer är ”Bugs and numbers”, ”Happi123”, ”Djungelbråk”, ”Math bugs”, 
”Math bingo”, ”Wings” och ”Hungry fish”. I dessa applikationer var det överlag 
uppgifter där eleverna visar sin förståelse för kunskapen som behövs för uppgifterna. 
T.ex. i ”Math Bingo” visar eleven sin förståelse för kunskapen om de fyra räknesätten 
när hen använder den för att lösa matematikoperationen. 
 
Tillämpning 
Det är 4 av 14 applikationer som stimulerar denna kognitiva process och dessa 
applikationer är ”Bugs and numbers”, ”King of math”, ”Numberthings” och Math 
doodles”. I dessa applikationer var det överlag uppgifter där eleverna måste tillämpa 
sina tidigare kunskaper och välja ett tillvägagångssätt för att lösa 
problemet/uppgiften i applikationen. T.ex. i ”Numberthings” måste eleverna tillämpa 
sina kunskaper om de fyra räknesätten och välja strategiskt vilka av talen de ska välja 
så att problemet kan lösas, d.v.s. att alla tal försvinner. 
 
Analysera och värdera och Skapa 
De kognitiva processerna ”Analysera och värdera” och ”Skapa” stimuleras inte av 
någon applikation i vår analys. 
 
Konkreta till abstrakt inlärningsprocesser 
Det är 8 av 14 applikationer som har konkreta till abstrakta inlärningsprocesser och 
dessa är ”Bugs and numbers”, ”Happi123”, ”Djungelbråk”, ”Math bugs”, ”Math tub”, 
”Wings”, ”Turtle math” och ”Math doodles”. Applikationerna innehåller uppgifter och 
beskrivningar som visar det abstrakta inom matematiken på ett konkret sätt. T.ex. i 
”Happi123” visas abstrakta tal (siffror) konkret genom bilder på föremål och fingrar. 
Man får även höra hur talen uttalas i applikationen. Ännu ett exempel är att i 
”Djungelbråk” får man både se bråktalen och bilder som visar hur bråken kan 
illustreras (en cirkel där delarna som bråktalet visar är markerade). 

5.3. Slutsats 

Det centrala innehållet som applikationerna tillsammans behandlar är aritmetik med 
innehållspunkterna taluppfattning av naturliga tal, positionssystemet, taluppfattning 
av bråk, centrala metoder (huvudräkning), algebra med innehållspunkterna likheter 
och mönster och geometri med innehållspunkterna lägesord, symmetri och 
matematiska storheter. De centrala innehållen ”Sannolikhet och statistik” och 
”Samband och förändringar” behandlades inte av skolans 14 applikationer. 
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De applikationerna som har det största centrala innehållet är ”Bugs and numbers” (13 
av 22 innehållspunkter) och ”Math doodles” (14 av 22 innehållspunkter). Den 
applikationen som har det minsta centrala innehållet är ”Math bugs” eftersom den 
endast innehåller träning på positionssystemet under rubriken aritmetik. (2 av 22 
innehållspunkter).  
 
De kognitiva processerna som applikationerna tillsammans stimulerar är ”Komma 
ihåg/känna igen”, ”Förståelse”, och ”Tillämpning”. De högre kognitiva processerna 
”Analysera och värdera” och ”Skapa” stimulerades inte av någon av de 14 
applikationerna som skolan har. 
 
Applikationen ”MultiplyBIG” stimulerar bara den kognitiva processen ”Komma 
ihåg/känna igen”, vilket gör att den hamnar på en låg kognitiv nivå. Den 
applikationen som stimulerar flest kognitiva processer är ”Bugs and numbers”, som 
stimulerar ”Komma ihåg/känna igen”, ”Förståelse” och ”Tillämpning”.  
 
”Math doodles” är den applikationen som har mest konkreta till abstrakta 
inlärningsprocesser. Detta p.g.a. att man kunde välja en inställning i applikationen 
till varje spel så det antingen blev mer konkret eller abstrakt.  
 
Om man tittar på resultatet i helhet är applikationen ”Bugs and numbers” den 
applikationen som har mycket innehåll av det centrala innehållet och stimulerar tre 
olika kognitiva processer. Alltså är den både på en lägre och högre kognitiv nivå. 
”Bugs and numbers” har även med konkreta till abstrakta inlärningsprocesser i sina 
spel.  Applikationen ”Happi123” innehåller mest träning på de grundläggande 
kunskaperna inom aritmetik och algebra och stimulerar de lägre kognitiva nivåerna 
(kognitiva processerna), ”Komma ihåg/känna igen” och ”Förståelse”. Den här 
applikationen har också konkreta till abstrakta inlärningsprocesser i sina spel. 
 
Applikationen ”Math doodles” hamnade på den högre kognitiva nivån (kognitiva 
processen) ”Tillämpning” och har ett brett innehåll. Den innehåller träning inom 
aritmetik, algebra och geometri men bara på den högre kognitiva nivån. Även den här 
applikationen har konkreta till abstrakta inlärningsprocesser i sina spel. 
”MultiplyBIG” är den applikationen som har ett litet innehåll av det centrala 
innehållet och ligger på en låg kognitiv nivå, den kognitiva processen ”Komma 
ihåg/känna igen”.  

6. Diskussion  

I den här studien har vi undersökt en skolas applikationers egenskaper för att 
förtydliga, både för oss själva men framförallt för lärarna på skolan, vad dessa 
applikationer behandlar för matematiskt innehåll och vilka kognitiva processer de 
stimulerar som är fördelaktigt i matematikundervisningen. Det har blivit tydligt för 
oss att applikationer bör uppmärksammas i skolans undervisning då de är den nya 
moderna tekniken som används i samhället och de ger även en bra grundlig 
färdighetsträning inom matematiken. Detta antagande försvaras av både den 
litteratur som vi har tagit upp och av vårt resultat av undersökningen och detta 
diskuterar vi närmare i den fortsatta delen i diskussionen.  
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Det framgår, av både författarna Hylén (2011) och Ahlberg (2000) och Lgr11 att IKT 
bör finnas med i skolans undervisning eftersom denna informations- och 
kommunikationsteknik är en del av samhället vi lever i. Det har en viktig roll i både 
vardagslivet och yrkeslivet och eleverna både lever och verkar i samhället nu och 
måste bli förbereda på att aktivt delta i morgondagens samhälle. Hylén uttrycker att 
alla elever kommer ifrån olika hem med olika IKT-vanor och IKT-tillgångar vilket vi 
anser gör att eleverna har olika förutsättningar att lära sig om IKT i hemmen. Men 
skolan är till för alla barn och skolans undervisning ska vara likvärdig och ge alla barn 
samma möjligheter till utveckling och lärande, uttrycker Lgr11. Därför anser vi att det 
är viktigt att skolan har med IKT i undervisningen så att alla barn får en möjlighet att 
bekanta sig med och lära sig den moderna tekniken. 
 
Både enligt Hylén (2011) och Ahlberg (2000) påverkas skolans användning av IKT i 
undervisning av lärarnas kompetens av att använda informations- och 
kommunikationstekniker och attityder mot dessa tekniker. Detta var en faktor som 
spelade en stor roll när vi valde att genomföra denna studie, då lärarna på den skolan 
som vi har gjort studien på, inte hade kompetensen eller attityden för att använda 
applikationer som ett hjälpmedel i undervisningen. Vi tror att genom att tydliggöra 
vad applikationerna, som de redan har, kan användas till och vilka egenskaper och 
förmågor de utvecklar, påverkar lärarnas attityder till att använda applikationer som 
hjälpmedel i undervisningen och utvecklar deras kompetens om dem. Lärarna kan 
även använda sig av vårt utformade analysverktyg till att analysera nya applikationer 
som de köper.  
 

Som vi tidigare har tagit upp, utifrån det Ahlberg (2000) uttrycker att lärarens roll är 
viktig och aldrig kan ta över datorns roll i undervisningen, så ger det ännu en 
betydande roll i val av programvara/applikationer till datorn eller iPaden. Datorn ses 
enligt Ahlberg som ett hjälpmedel i undervisningen och det är då viktigt enligt oss att 
läraren har en överblick av vad hon vill att programvaran/applikationen ska 
användas till, vad den ska utveckla och träna eleverna på. Enligt Plowman och 
Stephen (2003) ska programvaran ha ett syfte i undervisningen och vara attraktiv och 
pedagogiskt tydlig i designen så eleverna förstår vad de ska göra och blir intresserade.  
 
En applikation av de 14 applikationerna som vi observerade i denna studie, som vi 
tyckte utmärkte sig för att ha en attraktiv design var ”Bugs and numbers”. Den 
applikationen innehöll en fantasivärld som var kopplat till det ”verkliga” samhället. 
På ett lekfullt sätt kan man i applikationen leva sig in i ett insektssamhälle där 
vardagliga sammanhang som t.ex. soptipp, restaurang och hotell fanns med. 
Applikationen var också visuellt färgglad och detaljrik och det händer mycket i 
applikationen, vilket vi tror gör applikationen attraktiv för barn.  
 
Överlag innehöll applikationerna instruktioner till spelen men vi anser att läraren 
också bör vara med och instruera och tydliggöra för eleverna vad de ska träna på i 
applikationen och hur spelet i applikationen går till. Elever som går i årskurs 1-3 
kanske inte kan läsa och förstå en beskrivning utan måste få det muntligt av läraren 
och stöttning i lärandeprocessen.  
 
Det framgår i resultatet av vår studie att applikationen ”Math bugs” endast innehåller 
träning på positionssystemet, vilket ger applikationen ett litet innehåll. Applikationen 
tränar ändå positionssystemet på ett roligt och fantasifullt sätt. Men vi anser att 
elever som använder applikationen behöver ha taluppfattning om vad tusental, 
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hundratal, tiotal och ental innebär och vad de är värda. Har eleverna denna 
taluppfattning visar applikationen på ett konkret sätt, hur ett tal kan delas upp i 
tusental, hundratal, tiotal och ental. I applikationen får man veta värdet på t.ex. en 
insekts vingar som är värd 10, och då ska man sätta på insekten så många vingar som 
tiotalen i talet visar, d.v.s. 3 vingar om talet är 2435. Men har inte eleven 
taluppfattningen att 30 är 3 tiotal så kan denna applikation vara för abstrakt och svår 
för eleven. Det hade kunnat vara en fördel om tusentalen, hundratalen, tiotalen och 
entalen hade visats som t.ex. pengar, då pengar är vardagsanknutet och mer konkret 
visar att t.ex. en tiokrona är värd 10.   
 
Applikationen ”MultiplyBIG” var den applikationen som vi tycker var i överlag den 
svagaste applikationen då den inte har ett stort innehåll (innehåller i princip bara 
multiplikationstabellsträning) och ligger på en låg kognitiv nivå. Den hade även en 
ointressant och tråkig design och pedagogiken var väldigt abstrakt. 
 
Resultatet visar att applikationerna som skolan har inte behandlar alla 
innehållsområden i det centrala innehållet. ”Sannolikhet och statistik” och ”Samband 
och förändringar” behandlades inte av skolans 14 applikationer, vilket ställer oss 
frågan: ”Är det för att det är svårt att representera det här innehållet i en applikation 
eller har skolan inte valt att ladda ner/köpa applikationer som tar upp detta 
innehåll?”. Vi anser att innehållen ”Sannolikhet och statistik” och ”Samband och 
förändringar” borde vara lätt att ha med som ett innehåll i en applikation. 
Sannolikhet skulle kunna ingå i en applikation där man ska beräkna sannolikheten 
genom att t.ex. experimentera sig fram i ett tärningsspel, ”Om jag slår en tärning 10 
gånger, hur stor är sannolikheten att jag får en 6:a?”. Statistik skulle kunna ingå i en 
applikation där man ska föra in resultat i en tabell eller ett diagram. Samband och 
förändringar skulle kunna ingå i en applikation där man ska jämföra proportionella 
samband, t.ex. i den första tågvagnen sitter dubbelt så många barn än i den andra 
tågvagnen.  
 
Det som framgår i resultatet av vår studie är att applikationerna vi analyserade inte 
stimulerade de högre kognitiva nivåerna/processerna. Men detta var något som vi 
redan innan analysen förutspådde, då de högre nivåerna ”Analysera och värdera” och 
”Skapa” mer stimuleras när eleverna får möjlighet att reflektera och resonera över det 
de lär sig, välja metoder och strategier samt värdera dem och diskutera om 
matematikens uttrycksformer. Applikationerna tränar mer de grundläggande 
kunskaperna inom matematiken, vilket tydligt framgår i resultatet av vår studie. 
Applikationerna innehöll främst rutinuppgifter och bjöd inte in till reflektion eller 
samtal om matematiken. Detta resultat kan kopplas till det Ahlberg (2000) uttrycker 
om att datorer kan användas som ett hjälpmedel, som ett komplement, i skolans 
undervisning och ger bra färdighetsträning, vilket applikationerna som vi har 
analyserat gör. Applikationerna ger färdighetsträning på grunderna inom 
matematiken, främst aritmetik, vilket även är basen i matematiken som man går 
igenom i årskurs 1-3. Enligt Ahlberg ökar möjligheten till konkretisering av 
matematikens innehåll då datorer används som hjälpmedel i undervisningen. 
Applikationerna som vi observerade innehöll i många fall konkreta uppgifter och 
beskrivningar av grunderna i matematiken, vilket enligt både Ahlberg (2000) och 
Malmer (2002) underlättar inlärningen och förståelsen för t.ex. matematiska siffror, 
symboler, samband och processer.   
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Vi ansåg det svårt att avskilja om en applikation stimulerade ”Komma ihåg/känna 
igen” processen eller ”Förståelse” processen då dessa två liknar varandra. Vi 
överensstämmer med det som Sandell (2004) uttrycker, att dessa två 
nivåer/processer går in i varandra och kan därför kombineras. I ”Förståelse” 
processen handlar det om att visa sin förståelse för informationen som man kommer 
ihåg, vilket innefattar ”Komma ihåg/känna igen” processen. Sandell (2004) är också 
kritisk till de hierarkiska framställningarna som finns av Blooms taxonomi, vilket vi 
håller med om. Lärande sker övergripande över nivåerna och man behöver inte 
uppfylla de lägre nivåerna för att kunna klara av de högre nivåerna. Utan det är, 
enligt oss, uppgifterna och undervisningens upplägg som påverkar vilka kognitiva 
nivåer/processer som stimuleras och används.  
 

Vidare forskning 
 
Den fortsatta forskningen som skulle kunna spinna vidare på det som vi har 
undersökt är vilka andra applikationer kan vara till förmån för skolan att använda sig 
av i matematikundervisningen? Då skulle man kunna fokusera på de 
innehållsområden och kognitiva processer som inte behandlades och stimulerades av 
applikationerna i den här studien.  
 
Ett annat förslag är att ändra fokuseringen i den fortsatta forskningen och mer 
undersöka elevernas interaktion med applikationer i undervisningen. Då skulle man 
kunna få fram om användandet av applikationer i undervisningen verkligen är 
motiverande och ett hjälpmedel för att konkretisera inlärningen.  
 

Slutord 
 
Vi vill avsluta med att beskriva det som vi tyckte var bra med vår studie och vad som 
hade kunnat göras annorlunda. Det som vi anser är bra med vår studie är vårt 
analysverktyg som är ett tydligt och enkelt redskap att använda vid analys av 
applikationers egenskaper. Vi tror att lärare kommer kunna använda sig av vår studie 
på applikationernas egenskaper för att på ett bättre och mer igenomtänkt sätt 
använda sig av applikationerna i matematikundervisningen. Analysverktyget är även 
användbart för lärare, oavsett undervisningsämne, då de kan analysera egenvalda 
applikationer. De kan byta ut det centrala innehållet till det innehåll som passar deras 
undervisningsämne och analysera utefter det. Det vi hade kunnat göra annorlunda är, 
som vi tidigare tog upp i förslag till vidare forskning, att väva in elevernas interaktion 
med applikationerna i studien för att få en insikt om vilka applikationer som är 
intressanta och tydliga för eleverna.  
 
Den här studien har utvecklat vårt sätt att se på användningen av applikationer i 
undervisningen. Vi har fått en lärdom av hur applikationer, utifrån deras egenskaper, 
kan vara ett hjälpmedel för att konkretisera och färdighetsträna matematikens 
grunder. 
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Bilaga 1 

Information om applikationerna 
(utifrån App Stores beskrivning) 
 

App Tillverkare Kostnad Ålder 

Bugs and 
numbers 

Little Bit Studio, 
LLC 

22 kr 0-5 år 

Caboose @Reks Gratis-version 
och 
Betal-version 
7kr 

4+ 

Djungelbråk Andrew Short 22 kr 6-8 år 
Happi123 Serendipity 15 kr 4+ 
Hungry fish Motion Math Gratis 

testversion, 
högre nivåer 
kräver köp.   

9-11 år 

King of math Oddrobo 
Software AB 

15 kr 9+ 

Math Bingo ABCya.com 7 kr 6-8 år 
Math bugs Qalixa 7 kr 6-8 år 
Math doodles Carstens Studios 

Inc 
22 kr 4+ 

Math tub Pålyxa Gratis 9-11 år 
MultiplyBIG Proctele AB 15 kr 4+ 
Numberthings Tub KIDS-Edition Gratis 

testversion, 
högre nivåer 
kräver köp 

4+ 

Turtle math Stoyan Hristov Gratis 
testversion, 
högre nivåer 
kräver köp 

0-5 år 

Wings Motion Math Gratis 
testversion, 
högre nivåer 
kräver köp 

9-11 år 

 


