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Abstract 

Applications have become a resource for developing students' knowledge in number sense. But 

do applications have didactical or educational strengths that other teaching materials don´t? What 

mathematical skills are possible to develop by playing an application in the field? With these 

questions, this study took off  with the aim to study applications' layout and content within 

number sense. The study was conducted thru a qualitative content analysis, where 39 applications 

were analyzed by a framework. All applications are used by students in pre-school or primary 

school's somewhere among the country's elementary schools within the framework of  

mathematics education. The study shows that the applications are designed with a layout, that has 

a stimulating and interesting effect on the students. What mathematical skills these applications 

contains varies. Patterns and reasonability are the two most uncommon components of  number 

sense apparent in the applications. However a large part of  the applications develop the students' 

arithmetic skills. 
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Sammanfattning 

Applikationer har blivit en tillgång för att utveckla elevernas kunskaper inom taluppfattning. Men 

innehåller applikationer didaktiska eller pedagogiska styrkor som andra läromedel inte innehåller? 

Vilka matematiska kunskaper är möjliga att utveckla genom att spela en applikation inom 

området? Med dessa frågeställningar tog denna studie avstamp som syftar till att studera 

applikationers layout och innehåll inom taluppfattning. Studien är en kvalitativ innehållsanalys där 

39 applikationer har analyserats genom en analysmodell. Alla applikationerna används av elever i 

förskoleklass eller grundskolans tidigare år 1–3 någonstans bland landets grundskolor inom 

ramen för matematikundervisningen. Studien visar att applikationerna är utformade med en 

layout som har en stimulerande och intresseväckande effekt hos eleverna. Applikationernas 

möjlighet till individuell direkt återkoppling kan dessutom bidra till att elevernas motivation ökar. 

Vilket matematiskt innehåll som applikationerna erbjuder varierar. De områden inom 

taluppfattning som minst antal applikationer behandlar är mönster och rimlighetsbedömning. 

Däremot erbjuder delar av applikationerna möjligheten att utveckla elevernas aritmetiska 

kunskaper.   

Nyckelord 

Analysverktyg, applikationer, digitala läromedel, digitala lärspel, informations- och 

kommunikationsteknik IKT och taluppfattning.  
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1 Inledning 

Utbudet av digitala spel har ökat markant under de senaste åren. Många barn har erfarenhet av att 

spela någon form av digitala spel innan de börjar grundskolan (Åkerfeldt, 2014). Den digitala 

tekniken finns överallt i dagens samhälle och erbjuder många nya och spännande verktyg som kan 

berika och utveckla lärandet för våra elever.  I skolans verksamhet benämns tekniken som IKT, 

Informations- och kommunikationsteknik. Begreppet syftar på integreringen av exempelvis dator, 

datorplattor, surfplattor, applikationer och program i den undervisning som bedrivs.  

Sedan 2008 har Skolverket i uppdrag av regeringen att främja användandet av IKT i skolans 

verksamhet. Inom ramen för det uppdraget ingår det att sprida kunskap om digitala lärverktyg 

som kan användas i lärandeprocesser (Regeringen, 2015, U2015/04666/S). I en studie om The 

New Millenium Learners av OECD framförs betydelsen av användningen av IKT i förhållande 

till det krav som skolan ställs inför utifrån uppdraget att förbereda eleverna inför deltagandet i ett 

allt mer teknikorienterat samhälle. Detta leder till att skolans förväntningar av att skapa 

möjligheter för eleverna att utveckla god digital kompetens ökar (U2015/04666/S).   

Läraren har ett ansvar för att bedriva undervisning enligt styrdokumentens krav. Ökningen av 

användningen av surfplattor i undervisningen är en självklarhet eftersom användningen av digitala 

verktyg finns framskrivet i olika delar av styrdokumenten.  I Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklass och fritidshemmet finns formulerat att skolan ansvarar för att varje elev kan 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapande och lärande efter genomgången 

grundskolan. Dessutom ska matematikundervisningen ge eleverna möjligheter att använda digital 

teknik för att göra beräkningar och undersöka problemställningar (Skolverket, 2016b). När 

användningen ökar övergår vi till en verksamsamhet där alla elever i den svenska skolan möter 

uppgifter där digitala verktyg används. När surfplattan inkluderas används applikationer som 

digitala läromedel i undervisningen. Men på vilket sätt används applikationerna och vilket innehåll 

har de egentligen?  

Enligt digitaliseringskommissionens andra delbetänkande, En digital agenda i människans tjänst -  

en ljusnande framtid kan bli vår, är användningen av digitala verktyg högre i gymnasiet än i 

grundskolan (SOU 2014:13). Användningen varierar kraftigt mellan olika skolämnen och 
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användningen är betydligt lägre i de naturorienterande ämnena i jämförelse med svenska och 

samhällsorienterade ämnen (SOU 2014:13). Därför är det av stor vikt att studera appar som 

används i undervisningen inom matematik inom ramen för grundskolans tidigare år. 

Under lärarutbildningen har jag som lärarstudenterna fått viss undervisning i hur IKT kan 

användas i lärandeprocesser. Det finns en mängd digitala läromedel att använda sig av. De 

applikationer som inkluderas i undervisningen ska leda eleverna vidare i utvecklingen mot de 

centrala innehåll, kunskapskrav och förmågor som de ska utveckla enligt våra styrdokument. För 

att kunna göra det urvalet inom den mängd av digitala läromedel som finns att tillgå behöver de 

analyseras utifrån styrdokumenten. Under lärarutbildningen har jag som student fått möjlighet att 

granska och värdera traditionella läromedel utefter våra styrdokument, med traditionella 

läromedel avses här trycka läroböcker. Men att granska digitala läromedel har inte varit en del av 

lärarutbildningen, varken inom matematik eller något annat skolämne. En undersökning av de 

appar som används runt om i landet och dess koppling till styrdokumenten skulle vara till stor 

hjälp. Det kan leda till att användandet av IKT i undervisningen utvecklas vilket ligger i linje med 

regeringens beslut om främjandet av IKT som läranderesurs i undervisningen. 

Det är känt att en utvecklad grundläggande taluppfattning och förmågan att arbeta med antal och 

mängd på varierande sätt är en viktig kunskap för elevernas senare matematiska prestationer 

(Andrews & Sayers, 2015).  I kursplanen för matematik i årskurs 1–3 är taluppfattning och tals 

användning det största område som undervisningen ska kretsa kring i förhållande till de andra 

områden som finns formulerade. Detta finns också formulerat i det centrala innehållet för 

förskoleklassens verksamhet. Taluppfattningens betydelse inom ämnet och vikten av att området 

ska prioriteras framgår alltså tydligt i styrdokumenten (Skolverket, 2016b).  

I följande arbete kommer jag att fokusera på digitala läromedel i form av applikationer där 

eleverna har möjlighet att utveckla sina kunskaper inom taluppfattning. Uppsatsen kommer att 

presentera en analys av applikationer där deras matematiska innehåll och layout kommer studeras.  
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2 Bakgrund  

Detta kapitel inleds med en redovisning av vad som finns formulerat i läroplanen vad gäller 

digitala verktyg och taluppfattning. Vidare ges en historisk återblick av kvalitetssäkring av 

läromedel i skolan. Applikationer som lärspel med fokus på matematik och olika modeller som 

finns för att värdera dessa applikationer presenteras lyfts också upp.  

 

2.1 Digitala verktyg i styrdokumenten  

Av Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (2011) framgår att det är 

skolans ansvar att eleverna utvecklar förmågan att använda modern teknik i sin lärandeprocess. I 

de övergripande mål och riktlinjer finns det formulerat att ”skolan ska ansvara för att varje 

eleveter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. I flertalet av skolämnenas kursplaner 

för grundskolans finns det också formulerat att digitala verktyg ska vara en del av undervisningen 

(Skolverket, 2016b). På så sätt ska digitala verktyg finnas närvarande i den undervisning som 

eleverna möter i sin vardag.   

I mars 2017 beslutade regeringen (2017) att förtydliga och förstärka digital kompetens i skolans 

styrdokument, bland annat i matematikämnets kursplan. Syftet med förändringarna är att 

tydliggöra skolans uppdrag inom området och stärka elevernas digitala kometens. Uppdraget 

innebär att alla elever ska utveckla sin förmåga att använda digital teknik (Regeringen, 2017).   

 

2.2 Taluppfattning i styrdokumenten  

I kursplanen för matematik finns det centrala innehållet formulerat. Där finns ett stycke som 

beskriver vad undervisningen ska belysa inom taluppfattning och tals användning i årskurs 1–3. 

Följande punkter finns presenterade:  
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• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att 
ange antal och ordning. 

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och 
symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.  

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt 
hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och 
vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika 
situationer. 

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar (Skolverket, 2016b, s. 63). 

I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 finns följande delar som knyter 

an till taluppfattning och tals användning.  

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. Eleven har 
grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt 
genom att dela upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp 
helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. Eleven kan välja och 
använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra 
enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven 
kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren 
ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition 
och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när 
talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200 (Skolverket, 2016b, s. 67–68).  

Här framgår att taluppfattning är en förmåga som finns tydligt framskriven i läroplanen. Citatet 

påvisar dessutom vidden av området. I det centrala innehållet är taluppfattning det största 

området och största delen av kunskapskraven för årskurs 1–3 fokuserar på taluppfattning. Utifrån 

styrdokumenten är lärarna skyldiga att bedriva en undervisning där eleverna utvecklar sina 

förmågor inom taluppfattning i grundskolans tidigare år.  

 

2.3 Att kvalitetssäkra läromedel  

Det första statliga organ med uppdraget att granska och reglera läromedel var statens 

läroboksnämnd som grundades 1938. Deras uppgift var att analysera läroböcker och upprätta 

register för vilka böcker som var tillåtna att använda i undervisningen. När skolan övergick från 

regelstyrd till mål och resultatstyrd kom ett förslag om att läromedelsanalysen skulle överlämnas 

till de förlag som producerade böckerna. Under 1970-talet utvecklades skolan mot en med lokalt 

ansvarstagande skola och under 1990-talet blev skolan helt decentraliserad vilket ledde till den 
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situationen vi infinner oss i idag (Juhlin Svensson, 2000). För mig som lärare innebär det att jag 

bär ansvaret för granskningen av de läromedel som jag använder i min undervisning och att jag 

behöver kompetens och tid för att genomföra granskningen.   

Idag ligger kvalitetssäkringen helt på lärarnas bord. Urvalet av vilka läromedel som används i 

undervisningen är alltså helt decentraliserad och avgörs på varje enskild skola (Calderon, 2015). 

Som beskrivits ovan finns en lång tradition av att läromedel har granskats av en statlig 

organisation innan de införts i undervisningen. Järnterud (2012) menar att detta har resulterat i 

att läroböcker har haft hög status och setts som en pålitlig källa. Både lärare och elever har tagit 

för givet att förlagen ger ut läromedel med anknytning till forskning och styrdokument. I takt 

med att allt fler digitala läromedel ges ut utmanas traditionen där användandet av läroböcker 

dominerat. Allt fler aktörer producerar digitalt skolmaterial vilket ökar behovet av att lärarna har 

kännedom om hur de ska sortera, analysera och välja bland alla digitala läromedel som finns 

tillgängliga i förhållande till elevernas lärande (Järnterud, 2012). Detta kräver bland annat att 

lärarutbildningen utbildar lärare som kan göra bra kvalitetsgranskningar. Det är viktigt att lärare 

är medvetna om att ingen annan granskar kvalitén av de läromedel som finns att tillgå och att 

lärarna har kunskap i hur de ska gå tillväga i det arbetet (Calderon, 2015). Detta har 

uppmärksammats och ingår i en av modulerna inom Matematiklyftet.  Matematiklyftet är en 

kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare som undervisar i matematik 

(Skolverket, 2017). Inom ramen för denna kompetensutvecklingsinsats har en modul kring 

digitala verktyg tagits fram. En av delarna inom modulen handlar om just granskning av 

applikationer och ingår alltså i kompetensutvecklingsinsatsen (Skolverket, 2016a).  

 

2.4 Spel med lärandefokus – digitala lärspel, applikationer och appar 

De spel som utvecklats med lärande som syfte, till skillnad från kommersiella spel, kallas ofta för 

”serious games”. Termen ”serious games” har sitt ursprung från 1970-talet och syftade då främst 

till bräd- och kortspel. Termen blev senare aktuell genom Serious games initiativ 2002 som kan ses 

som en form av digitala spel med ett didaktiskt innehåll och syfte att användas inom utbildning 

(Egenfeldt-Nielsen et al., 2011). I Åkerfelts studie (2014) översätts och benämns ”serious games” 

som ”digitala lärspel”. I följande studie kommer jag som Åkerfelt att använda mig av termen 
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”digitala lärspel” vilket inkluderar spel som har ett uttalat syfte att användas i undervisningen. De 

”digitala lärspel” som jag lyfter i denna studie är alla applikationer som kan användas på en 

surfplatta eller smartphone. Digitala lärspel, applikationer och appar är begrepp som används 

synonymt genom texten.  

 

2.5 Appbutiker 

Det stora utbudet av appar skapar en problematik för lärarna i deras urval av lämpliga appar för 

deras undervisning (Larkin, 2014). Applikationer är lätta att hitta, genom att skriva in ett sökord 

inom matematikområdet i app-butiken får du snabbt upp tusentals träffar och förslag. Lärarnas 

svårigheter ligger i att bestämma vilken av alla dessa applikationer som skulle vara lämpliga för sin 

undervisning. Attard och Northcote (2011) poängterar vikten av att lärare först behöver testa 

applikationerna själv. Vidare behöver lärarna analysera dem utifrån styrdokumenten. Efter det kan 

läraren sedan göra en bedömning om applikationen är lämpliga att använda i undervisningen 

utifrån elevernas behov. Larkin (2014) påvisade också att den informationen som finns tillgänglig 

om appen på App Store inte är tillräcklig för att läraren ska kunna göra en giltig bedömning för 

om en app kommer utveckla en elevs matematiska förståelse eller är lämplig att använda i 

undervisningen.  

 

2.6 Applikationer inom matematik på skolappar.se  

Som nämnts ovan möter lärare svårigheter när de ska söka efter en lämplig app till sin 

matematikundervisning. När surfplattorna började integreras i undervisningen uppstod ett behov 

bland lärarna att få stöd i processen att hitta bra appar. År 2012 lanserades plattformen 

skolappar.se. Syftet med plattformen är att lärare ska kunna ta del av appar som recenserats av 

lärare som själv använt appen i sin undervisning och där appens koppling till läroplanen är viktig. 

Det finns en trend bland appar inom färdighetsträning och de flesta appar behandlar bara en liten 

del av matematikämnet där det ofta handlar om de fyra räknesätten (Järnterud, 2015). 
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2.7 En bra app  

Att värdera en app och dess potential att stimulera elevernas lärande baserat på deras 

kunskapsnivå är inte en självklarhet. Det finns ett flertal mallar att följa för att analysera och 

kartlägga en app. Först har jag valt att lyfta en lärares, specialpedagogiska myndighetens samt 

skolverkets stödfrågor som kan användas som stöttning i det arbetet. Vidare beskrivs två 

analysmodeller för applikationer med förankring i forskning, en av Walker (2011) och en av 

Hughes, Thomas och Scharaber (2006).  

Enligt Björklunds föreläsning (2015) är syftet med appen det första som läraren behöver klargöra. 

Björklund betonar och att det finns många olika sätt att värdera om en app är ”bra” eller ”dålig”. 

En app kan lämpa sig väl i vissa undervisningssituationer men inte i andra. Därför är hon kritisk 

mot checklistor där appen med flest ”ja” värderas som den bästa appen. I hennes föreläsning 

presenterar hon 24 frågor som kan vara viktiga i analysen av en app, vilka frågor som behöver 

analyseras och hur frågorna värderas varierar beroende på syftet. Frågorna handlar om layout, 

matematiskt innehåll och vilka krav som ställs på spelaren (Björklund, 2015). Alla 24 frågor finns 

presenterade i bilaga 1.  

Specialpedagogiska myndigheten har också formulerat frågor som kan vara ett stöd i sökandet 

efter en användbar app för undervisning. Frågorna fokuserar på språkets användning i appen, hur 

bildstöd används, på vilket sätt spelaren kan komma åt specifika delar av appen och om spelaren 

kan fortsätta sitt spelande vid ett senare tillfälle. Att studera andras pedagogers recensioner är 

också en metod att få en uppfattning om appen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). 

Specialpedagogiska myndighetens frågor finns presenterade i bilaga 2.   

På skolverkets hemsida finns en checklista med nyckelfrågor som kan hjälpa lärarna att reflektera 

över appars kvalité och begränsningar. Checklistan är delad efter praktisk funktion och 

pedagogisk kvalité (Skolverket, 2015). Listan finns presenterad i bilaga 3. Som nämnts tidigare 

fokuserar en av modulerna inom matematiklyftet på analyser av digitala verktyg. Modulen heter 

Matematikundervisning med digitala verktyg åk 1–3. Del fem inom den modulen, Analys av digitala 

programvaror, kretsar kring analyser av applikationer (Skolverket, 2016a). Där finns en analysmodell 

som härstammar från en studie av Highfield och Goodwin (2013) där innehållet och designen av 

apparna har analyserats. Highfield och Goodwin (2013) kallar applikationernas design för 
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pedagogisk design. Inom den pedagogiska designen presenteras tre kategorier, instruktiv, 

manipulativ och kreativ design. Kategorierna används för att indikera vilken kontroll spelaren har 

över aktiviteten i appen samt vilka kognitiva insatser som krävs. De instruktiva apparna domineras 

av färdighetsträning där appen visar en förprogrammerad uppgift som kräver ett förutbestämt 

rätt svar. Dessa apparna kräver en minimal kognitiv förmåga och baseras på den behavioristiska 

lär teorin och yttre belöningar.  

• De manipulativa apparna tillåter användaren att manipulera delar av innehållet och 

på så sätt upptäcka och experimentera inom förutbestämda ramar. Dessa 

apparna kräver en reflektion över olika valbara strategier för att lösa uppgiften. 

De manipulativa apparna kräver alltså en större kognitiv förmåga än de 

instruktiva apparna. Men de mindre kognitiv förmåga än de kreativa apparna.  

• De kreativa apparna har en öppen design där användaren skapar innehållet. Detta 

betyder att de kreativa apparna kräver stora insatser av användaren så som 

kreativa lösningar och resonemang som är en förutsättning för att skapa 

innehållet av appen. 

Många har analyserat applikationer men Walkert (2011) såg ett behov av att gemensam struktur 

för den processen och utformade ett analysverktyg. Walkers analysverktyg fokuserar på att 

utvärdera applikationens effektivitet genom kriterier som visats vara viktiga för lärare. Walkert har 

fått flera frågor om varför priset på applikationen inte är ett analysområde i modellen. Av 

erfarenhet mena Walkert (2011) att priset inte är kopplat till kvalitén på en applikation. Därför 

ingår inte det som ett analysområde. Nedan finns en tolkning och översättning av dessa kriterier. 

I Bilaga 4 finns analysmodellen.  

• Koppling till styrdokumenten - Här analyseras kopplingen till skolsystemets 

läroplan. Ju starkare kopplingar ju högre poäng inom området.  

• Autenticitet – Här analyseras vilka möjligheter eleven har att koppla innehållet 

till tidigare erfarenheter och verkliga situationer. Ju starkare anknytning till 

tidigare erfarenheter ju högre poäng inom området.  

• Återkoppling – Här analyseras applikationernas återkoppling. Ett pip eller 

liknande som följd av felaktiga svar kan i många fall bidra till minskad 
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studiemotivation. Effektiv feedback baseras på elevens svar där eleven ges 

möjlighet att omdirigera sitt svar mot rätt svar. Ju mer specifik feedbacken som 

förbättrar elevens resultat desto högre poäng.  

• Differentiering -   Här analyseras möjligheten att ställa in svårighetsgraden inom 

applikationen och på så sätt anpassa innehållet efter eleven och skapa 

individuella lärovägar.  Applikationer som ger läraren större flexibilitet ger högre 

poäng.  

• Användarvänlighet – Här analyseras vilket stöd eleven behöver för att kunna 

använda en applikation effektivt. Ju självständigare eleven kan vara i arbetet ju 

högre poäng.  

• Studentmotivation – Här analyseras i vilken grad eleverna är motiverade att 

använda applikationen. Ju oftare en elev väljer att använda en applikation på 

egen hand ju högre poäng.  

• Rapportering – Här analyseras hur resultaten rapporteras i en sammanställning 

till elev och lärare. Ju högre tillgänglighet av elevens resultat inom applikationen 

till elev och lärare ju högre poäng.   

Hughes, Thomas och Scharaber (2006) har utformat ett analysverktyg, RAT - replacement 

(ersättning), amplification (förstärkning) och transformation (omvandling). Analysverktygen 

kartlägger och ger möjlighet för lärare att utveckla integreringen av teknologi i sin undervisning. 

Hur teknologi i form av applikationer kan integreras i undervisningen kommer inte undersökas i 

denna studie. Därför beskrivs inte analysverktyget mer ingående då modellen inte kommer att 

användas vidare i processen.  

 

2.8 Digitala lärspel och kopplingar till kursplanen för matematik 

Larkin (2014) har analyserat matematik-appar utifrån den Australienska kursplanen. Av de 105 

appar som analyserades, anpassade för grundskolans tidigare år, behandlade 87 av dem endast de 

fyra räknesätten. Attard och Northcote (2011) har också analyserat matematik-appar och kommit 

fram till att flertalet applikationer har potential att utveckla elevernas problemlösningsförmåga 

inom matematiken genom ett undersökande förhållningssätt. Dessa studier påvisar att det finns 
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en variation av förmågor inom matematikområdet som en matematik-app kan ge möjlighet för 

användaren att utveckla.  
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3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras vilka kunskaper som ingår i en utvecklad taluppfattning. Vidare 

beskrivs vilka motivationspåverkande faktorer som kan finnas i en applikation och påverka 

användarens lärande.  

 

3.1 Kunskaper som ingår i en utvecklad taluppfattning  

I kommenratsmaterialet till kursplanen i matematik framgår att taluppfattning är grundläggande 

för att kunna utveckla kunskaper inom matematik (Skolverket, 2011). Att definiera vad 

taluppfattning innebär och vad som ingår i en välutvecklad taluppfattning är inte helt självklart. 

Olika definitioner finns presenterade inom olika forskningstraditioner. Andrew och Sayers (2015) 

presenterar åtta kategorier som sammanfattar den litteraturen de studerat om vad som ingår och 

identifierar kunskaper inom taluppfattning. Emanuelson och Emanuelsson (1997) samt 

McIntosh, Reys, Reys, Bana och Farrell (1997) kategoriserar också förmågor som kännetecknar 

en god taluppfattning i olika delar. De presenterar sex kategorier inom taluppfattning. Reys och 

Reys (1995) presenterar förmågorna som ingår i taluppfattning i fem delar. I Skolverkets 

kommentarmaterial för ämnet matematik finns fem förmågor inom taluppfattning presenterat 

(Skolverket, 2011). Följande kategorier, tals olika representationsformer, mönster, siffran som symbol och 

dess relation till antal, rimlighetsbedömning, tals betydelse och storlek, tallinjen, tals relation till omvärlden och 

aritmetisk kompetens finns representerade i ovanstående litteratur. För att uppnå en utvecklad 

taluppfattning behöver eleven tillgodose sig alla dessa kunskaper. Vidare ges en utvecklad 

förklaring till respektive kategori.  

 

3.1.1 Tals olika representationsformer 

Eleven ska utveckla förståelse för att tal kan uttryckas på många olika sätt så som språkligt, i bild, 

i laborativt material, med symboler och på en tallinje. Eleven ska exempelvis kunna koppla ihop 

en bild som visar dubbelt så många blommor som bollar, avläsa tal på tallinje och kunna rita ut 
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halva sträckan av en forms omkrets i förhållande till en given punkt (Andrew & Sayers, 2015; 

Emanuelson & Emanuelsson, 1997; McIntosh, Reys, Reys, Bana & Farrell, 1997; Skolverket, 

2011). Andrew och Sayers (2015) poängterar vikten av att eleverna tillgodogör sig förmågan att 

använda fingrarna vid representationer av tal och vidare vid tidigt räknande. Ju bättre elevernas 

kopplingar är mellan olika representationsformer desto tidigare kan eleven utveckla sin förmåga 

att göra matematiska beräkningar.  

 

3.1.2 Mönster 

Eleven ska utveckla kunskaper för att kunna se mönster och identifiera saknade nummer i ett 

talmönster. Denna kompetens är en av de viktigaste för elevernas fortsatta kunskapsutveckling 

inom matematiken när det gäller att göra beräkningar. På så sätt hör elevens kunskaper att kunna 

se mönster ihop med elevernas aritmetiska kompetens (Andrew & Sayers, 2015). I 

kommentarmaterialet för ämnet matematik lyfts även mönster i form av symboler fram. 

Kunskaper om mönster består av både återkommande geometriska figurer samt mönster som 

växer systematiskt (Skolverket, 2011).  

 

3.1.3 Siffran som symbol och dess relation till antal 

Eleven ska utveckla kunskaper om siffrornas betydelse och vad våra tio siffror står för. Det 

handlar om att eleven kopplar ihop rätt antal till rätt siffra och vet vad siffran står för i 

förhållande till antal. Det handlar också om att ha förståelse för att den sista räknade av ett antal 

föremål representerar den totala summan av det räknade och representerar hela antalet. Eleverna 

ska utveckla förståelse för relationen mellan siffror, tal och antal. Dessa kunskaper är viktiga för 

att eleverna senare ska kunna hantera större tal. Elever som har svårigheter med detta område 

tenderar att uppleva senare matematiska problem (Andrew & Sayers, 2015).  
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3.1.4 Rimlighetsbedömning 

Eleven ska utveckla kunskaper för at kunna göra rimlighetsbedömningar och uppskattningar av 

tal och beräkningar. Det handlar om att bedöma tals storlek i förhållande till varandra genom att 

använda begrepp som större än/mindre än, fler/färre. Det handlar också om att utveckla en 

känsla för tal i relation till antal. Här ingår kunskapen att uppskatta antalet av ett okänt antal 

föremål utan att räkna föremålen en i taget (Andrew & Sayers, 2015; Emanuelson & 

Emanuelsson, 1997; McIntosh, Reys, Reys, Bana & Farrell, 1997; Skolverket, 2011; Reys & Reys, 

1995). Elevers förmåga att uppskatta och reflektera kring tal har enligt Andrew och Sayers (2015) 

en viktig funktion i elevernas förmåga att ta sig vidare när de ställs inför nya matematiska 

problem. På så sätt påverkar elevens förmåga att göra rimlighetsbedömningar deras 

problemlösningsförmåga.  

 

3.1.5 Tals betydelse och storlek 

Eleverna ska utveckla förståelse för positionssystemet med basen 10. Här inkluderas platsvärdet, 

siffrans värde beroende på vilken plats den har i talet. Här behöver eleven utveckla kunskaper om 

talet 0 och dess funktion. Det handlar om att eleverna ska ha förståelse för de matematiska 

problem de löser och inte göra beräkningar efter en inlärd mall. Elevers förståelse för tal och dess 

betydelse och storlek är viktig då det finns samband mellan denna förmåga och elevernas mer 

allmänna matematiska prestation (Emanuelson & Emanuelsson, 1997; McIntosh, Reys, Reys, 

Bana & Farrell, 1997; Skolverket, 2011).  

 

3.1.6 Tallinjen 

Eleven ska utveckla kunskaper om tallinjen och talens placering i förhållande till varandra. Varje 

tal har en bestämd plats i förhållande till varandra. Eleven ska ha kunskaper om vilka tal som 

kommer innan respektive efter ett bestämt tal på tallinjen. Det handlar om kunskaper för tallinjen 

och dess uppbyggnad (Andrew & Sayers, 2015).  
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3.1.7 Tals relation till omvärlden 

Eleverna ska utveckla kunskaper för att kunna se relationen mellan tal och omvärld. Att koppla 

ihop sin matematiska förståelse till sina vardagliga upplevelser. Det handlar om att sätta 

matematiken i relation till verkligheten för att utveckla kunskaperna om hur matematiken används 

i vardagliga situationer. Detta kan göras genom att påvisa matematiska problem i vardagen för att 

eleverna ska kunna koppla ihop sina matematiska färdigheter och använda dessa i sin vardag. Det 

handlar om att konkretisera matematiken till elevnära situationer och göra matematiken levande, 

konkret och påvisa när kunskapen är användbar (Emanuelson & Emanuelsson, 1997; McIntosh, 

Reys, Reys, Bana & Farrell, 1997; Skolverket, 2011; Reys & Reys, 1995). 

 

3.1.8 Aritmetisk kompetens 

Eleven ska utveckla kunskaper för att kunna utföra beräkningar och anpassa räknesätt efter 

varierande situationer på varierande sätt. Beräkningarna ska kunna genomföras på varierande sätt 

och värderas utifrån situationen. Strategier som eleverna ska ha förmågan att använda för att 

utföra beräkningar är med huvudräkning, överslagsräkning, skriftliga metoder och miniräknare. 

För att eleven ska klara av att utföra dessa beräkningar behöver de tillgodose sig ovanstående 

områden som ingår i en utvecklad taluppfattning (Andrew & Sayers, 2015; Emanuelson & 

Emanuelsson, 1997; McIntosh, Reys, Reys, Bana & Farrell, 1997; Skolverket, 2011; Reys & Reys, 

1995). Andrew och Sayers (2015) menar att olika delar inom taluppfattningen strävar mot en god 

aritmetisk kompetens där eleven kan utföra varierande beräkningar och har förståelse för dessa.  

 

3.2 Appens användning och dess påverkan på motivation och intresse  

Studier visar att applikationers inkludering i matematikundervisningen ökar elevernas motivation 

och intresse för matematik (Hilton, 2016; Tapola, Veermans, 2013; Kyriakides, Meletiou-
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Mavrotheris & Prodromou, 2016). Nedan presenteras vad i en applikation som skapar dessa 

möjligheter och stödjer elevernas motovation och intresse utifrån studierna ovan.  

 

3.2.1 Applikationens layout   

Tapola och Veermans (2013) menar att en applikation kan erbjuda en lärande situation med ett 

brett spektrum av överraskande, konkreta, humoristiska, nya och intensiva element som 

stimulerar elevernas sinnen och fokuserar deras uppmärksamhet. I utformningen menar de att 

estetiska element inom multimedia kan användas, exempelvis färgsprakande bilder, 

videoinspelningar med varierade effekter, text med olika typsnitt, kreativa animeringar och 

auditiva presentationer. Vidare menar de att detaljer av denna karaktär har visat sig, åtminstone i 

början när applikationen används, både väcka elevers intresse och locka till lärande (Tapola & 

Veermans, 2013).  

 

3.2.2 Applikationens möjlighet till direkt återkoppling  

Applikationernas möjlighet att ge omedelbar återkoppling menar Tapola och Veermans (2013) 

samt Hilton (2016) också har påverkan på elevernas motivation och intresse för applikationen. En 

konstruktiv återkoppling hjälper eleven att behålla intresset och kan till och med öka intresset och 

ha en motiverande effekt. Denna effekt beror enligt Tapola och Veermans (2013) på att 

återkopplingen är individuell, omedelbar och uppmuntrar eleverna att testa sin hypotes och 

reflektera över dess utfall. 

 

3.2.3 Lämpliga utmaningar och individuella lärovägar inom applikationen   

Hur effektivt en applikation kan anpassa sig efter elevens behov har enligt Walkert (2011) stor 

betydelse när applikationen ska användas i pedagogiskt syfte. Applikationens möjlighet att 

anpassa innehållet efter eleven lyfts även fram av Hilton (2016). Hilton (2016) betonar vikten av 
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att applikationen erbjuder en lämplig nivå av utmaning för att inte elevernas engagemang och 

intresse ska begränsas och avta under användandet. I många applikationer har eleven själv 

möjlighet att påverka det framskrida arbetet utifrån sina behov av kunskap. Tapola och Veermans 

(2013) menar att möjligheterna för eleverna att göra egna val och arbeta självständigt utifrån sin 

förmåga stödjer elevernas motivation.  

 

3.2.4. Applikationens utformning och dess påverkan på lärandet 

De stimuli och detaljer som används i utformningen av en app för att göra spelaren observant 

och uppmärksam under spelandet kan enligt Tapola & Veermans (2013) påverka lärandet 

negativt, även om det enligt eleverna är intressant. En studie av Mayer, Griffith, Jurkowitz och 

Rothman (2008) har visat just detta. Om applikationer innehåller mycket intressanta detaljer 

belastar detta arbetsminnet vilket genererar en negativ påverkan på lärandet och bearbetning av 

innehållet. Tapola och Veermans (2012) menar att det innebär att eleven själv behöver ha en 

självreglering i att inte lockas av för dem intressanta men oväsentliga detaljer och effekter under 

sitt arbete.  
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4 Syfte 

Syftet med arbetet är att studera matematik-applikationer inom taluppfattning som är anpassade 

och används i grundskolans tidigare år, Fk-3. Jag kommer fokusera på applikationernas 

ämnesspecifika innehåll inom taluppfattning och hur applikationens layout är utformad.  

 

4.1 Frågeställningar 

För att kunna studera applikationerna enligt syftet, har följande frågeställningar valts: 

 Vilka applikationer används inom ramen för matematikundervisning inom taluppfattning 

under grundskolans tidigare år?  

 Hur intresseväckande och motivationsskapande är applikationernas layout?  

 Vilka kunskaper inom taluppfattning berörs av applikationen?  
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5 Metod  

I metoden presenteras hur studien har genomförts för att uppfylla det formulerade syftet. 

Studiens frågeställningar har undersökts genom en kvalitativ innehållsanalys. Det är enligt 

Bryman (2011) en metod som lämpar sig för att genomföra en analys av olika typer av medier. I 

den här studien är det applikationer som analyseras. Bryman (2011) menar at innehållsanalys är en 

forskningsmetod tack vare dess distinkta synsätt där metoden syftar till att systematiskt 

kvantifiera innehållet utifrån kriterier som utformats i förväg. När kvalitativa egenskaper hos 

applikationerna studeras är det enligt Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) deras karaktär och 

innehåll som studeras. På så sätt lämpar sig en kvalitativ innehållsanalys som metod för studien i 

förhållande till syftet. 

  

5.1 Urval 

Enligt syftet för denna studie ska applikationerna som analyseras användas i 

matematikundervisningen i åk Fk-3 och innehålla uppgifter där spelaren har möjlighet att 

utveckla sin taluppfattning. Liljeqvist (2014) har studerat matematikuppgifter och dess möjlighet 

att utveckla elevernas kunskaper i matematik. I Liljeqvists (2014) studie användes 

matematikuppgifter som en övergripande term för olika typer av uppgifter avsedda för 

matematikundervisning (rutinuppgifter, problem, etc.). I denna studie så som i Liljeqvists (2014) 

studie kommer alla typer av uppgifter, som eleven möter i applikationen, avsedda för att utveckla 

matematiska kunskaper att studeras. Följande applikationers innehåll faller innanför ramen för 

studiens syfte och utgör där med de utvalda applikationerna från listan över applikationer som 

används i matematikundervisningen i åk Fk-3. Dessa applikationer innehåller uppgifter där 

spelaren har möjlighet att utveckla sin taluppfattning.  

Colorful Math Animals Eleven färglägger digitala mattemåla-uppgifter. En bild färgläggs 

genom att användaren löser en uppgift som berättar vilken färg ett 

fält ska vara.  
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Fingu Eleven genomför beräkningar och presenterar till svar genom 

att placera rätt antal fingrar på skärmen.  

Happi 123 Eleven klickar in sig på digitala böcker med varierande teman 

där olika uppgifter presenteras.  

Hungrig fisk Eleven möter hungriga fiskar i ett visuellt akvarium som 

behöver matas med specifika tal för att växa. Eleven behöver 

lösa olika uppgifter för att veta vilket tal fisken ska matas med.  

King of  math Eleven klickar in sig på olika digitala böcker som har titlarna: 

räkna, addition, subtraktion, multiplikation, division, geometri, 

jämföra, pussel, mäta och bråk.  

Lär och lek med matte Eleven är ute och promenerar när den stöter på olika uppgifter 

inom de fyra räknesätten som behöver lösas för att komma 

vidare.  

Math Bingo Math Användaren löser uppgifter och fyller i en bingoruta. 

Mathfight Två Elever tävlar mot varandra och tränar de fyra räknesätten.   

Maths Castle Eleven ska försvara sitt slott. Genom att svara rätt på uppgifter 

skjuts riddarna ner av pilar. Även specialkrafter kan användas.  

Matte + - Eleven möter olika uppgifter inom addition och subtraktion 

som visualiseras på olika sätt. 

Mattebageriet 1 Eleven får hjälpa till i ett bageri. Bagaren säger att det går att 

räkna och baka samtidigt. Användaren möter räknesätten 

addition och subtraktion.  

Mattebageriet 2 Eleven får hjälpa till i ett bageri. Det går bra för bageriet och 

användaren får baka större tal med räknesätten addition och 

subtraktion 

Mattebageriet 3 Eleven får hjälpa till i ett bageri. En kund vill ha tre olika sorter 

kakor. Användaren möter räknesätten multiplikation och 

division.   

Matte krigaren – sant falskt Eleven får en uppgift presenterad på skärmen och ska avgöra 

om den är korrekt eller inte.  
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Mattemums Med hjälp av godisbitar tränar eleven på de fyra räknesätten.  

 

Mingomatte Genom memoryspel mot dig själv eller en kamrat tränar eleven 

tiokamrater, dubblor, tiotal, ental samt multiplikation.  

Moji bingo Eleven löser uppgifter och fyller i en bingoruta.  

Montessorimatte Eleven utvecklar förmågan att göra beräkningar av tal inom 

addition och subtraktion. Användaren kan också bygga ett eget 

monster.    

Multiplikation Eleven löser multiplikationsuppgifter som visualiseras på olika 

sätt.  

Mystery Math Museum Eleven utforskar olika museum. Genom att lösa uppgifter som 

tränar de fyra räknesätten tar sig tar sig användaren vidare till 

nya rum i jakten efter trollsländor.   

Mystery Math Town Eleven utforskar olika hus i en stad. Genom att lösa uppgifter 

som tränar de fyra räknesätten tar sig tar sig användaren vidare 

till nya rum i husen i jakten efter eldflugor och mynt.     

Nomp Användaren löser uppgifter som finns presenterade som en 

digital bok.  

Number run Genom att lösa uppgifter springereleven förbi hinder och 

samlar pengar.   

Penningborg Eleven löser uppgifter och tjänar mynt som kan användas för 

att köpa saker eller resa i en tidsmaskin och spela spel.   

Pet bingo Eleven spelar bingo och tränar de fyra räknesätten.  

Qnoddarna röd Eleven väljer bland matematikuppgifter som finns på en karta.  

Qnoddarne grön Eleven väljer bland matematikuppgifter som finns på en karta. 

Räkna Eleven klickar in sig på olika digitala böcker som har titlarna: 

tal, addition, subtraktion, multiplikation och division.  

Räkneapan Eleven ska hjälpa apan till banangrottan. Genom att klara 

uppgifterna som tränar de fyra räknesätten skjuter apan ner 
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5.2 Materialinsamling 

Materialinsamlingen inleddes med att jag inventerade vilka applikationer som används inom 

ramen för matematikundervisningen i Fk-3. Insamlingen av data gjordes via grupper på 

Facebook samt personlig kontakt med lärare och lärarstudenter.  

Genom att lägga ut en fråga kring vilka matematik-applikationer som används i undervisningen i 

ett antal Facebook-grupper för verksamma lärare och pedagoger hade jag en förhoppning om att 

få svar från lärare i olika delar av landet. Frågetråden fick få svar i kommentarsfältet vilket gjorde 

eller tar sig förbi motståndarna längst vägen. 

Räkneråttan Eleven löser uppgifter och när det kommer en råtta på skärmen 

gäller det att klicka på den snabbt, annars själ den en av 

användarens belöningar.  

Räknetornet Eleven börjar sitt räknande längst ner i ett räkne-torn. När 

uppgifterna genomförs korrekt möter användaren nya uppgifter 

på nästa nivå i räkne-tornet.  

Sortera 123 Eleven klickar på bilder av olika föremål som leder vidare till 

uppgifter.  

Tiokompisar Eleven tränar på att dela upp tal genom att spela tre olika spel.  

Zcooly affären 1 Eleven hjälper Håke med olika sysslor i en affär.   

Zcooly affären 2 Eleven hjälper Håke med olika sysslor i en affär.   

Zcooly affären 3 Eleven hjälper Håke med olika sysslor i en affär.   

Zcooly gruvan Eleven ska gräva efter skatter i en gruva genom att lösa 

uppgifter.  

Zcooly raketen Eleven reser till olika planeter genom att lösa uppgifter som 

tränar multiplikation. Genom att samla mynt kan användaren 

köpa saker i rymdaffären.  

Zcooly räknepatrullen Eleven hjälper hamstrar som hamnat i knipa genom att lösa 

matematikuppgifter.   
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att jag valde att studera även andras frågetrådar vad gäller matematik-applikationer som används. 

Jag sökte efter inlägg där andra lärare och pedagoger vid tidigare tillfällen frågat om tips kring 

applikationer för matematikundervisningen för att studera vilka applikationer som nämndes där.  

Enligt Bryman (2011) är det svårt att göra en materialinsamling endast baserad på sökningar på 

internet då detta kan ge en liten del av det lämpliga materialet. Därför kontaktade jag också lärare 

och lärarstudenter personligen. De verksamma lärarna berättade vilka matematik-applikationer 

som används i deras verksamhet och lärarstudenterna delade med sig av vilka matematik-

applikationer som används på skolor de arbetar på parallellt med studierna. Det visade sig att den 

personliga kontakten var en gynnsam metod för att få in ett underlag kring matematik-

applikationer som används. Av de 23 lärare och lärarstudenter som kontaktades återkopplade 18 

av dem. Den informationen de lämnade utgör tillsammans ett underlag som visar olika 

applikationer som används i matematikundervisningen i åk Fk-3 i tre kommuner. Sammanlagt 

används 52 olika applikationer inom matematikundervisningen för åk Fk-3.  

För att ta reda på vilka applikationer som fokuserar på taluppfattning läste jag applikationens 

beskrivning. Om beskrivning visade att taluppfattning inte fanns som innehåll inom applikationen 

var den inte relevant för studien och valdes bort. Ett exempel på en applikation som inte 

uppfyller kriterierna för att ingå i urvalsgruppen är applikationen Moji klockis. Moji klockis är en 

applikation för elever som ska lära sig klockan. De applikationer som behandlade taluppfattning 

ingår i urvalsgruppen och resterande applikationer föll inte inom ramen för studien.  

Analysen genomfördes på en Ipad. Alla applikationer inom urvalsgruppen fanns tillgängliga på 

AppStore vilket gjorde att inga applikationer behövde uteslutas på grund av vilken typ av 

surfplatta som användes i studien.  

 

5.3 Tillgång till fullständiga versioner av applikationerna  

Några av applikationerna finns att ladda ner gratis i app-butiker i fullständig version. Andra kan 

laddas ner gratis i en begränsad version och innehåller köp i appen för att användaren ska få 

tillgång till den fullständiga versionen. För att få tillgång till de fullständiga versionerna av de 
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applikationer där användaren köper dem kontaktades företaget som lanserat applikationen. Jag 

mejlade dem där jag informerade om studien och frågade om det fanns möjlighet att få tillgång 

till den fullständiga versionen av applikationen under en begränsad period. Jag mejlade till 

nationella och internationella företag, de brev jag skickade finns i bilaga 5 och 6. Flera företag gav 

återkoppling på mejlet och erbjöd fullständig tillgång applikationen under en begränsad period. 

De applikationer som tillhörde företag som inte besvarade mejlet köpte jag. På så sätt har studien 

genomförts på fullständiga versioner av applikationerna.  

 

5.4 Analysverktyg - en analys av redan existerande analysmodeller  

Som nämnts tidigare poängterar Attard och Northcote (2011) att det första steget som behöver 

göras i en analys av en applikation är att testa applikationen och få en upplevelse som användare. 

Jag började spela de applikationer som ingår i studien. Utifrån dessa erfarenheter och studiens 

syfte kunde jag värdera de analysverktyg som jag tidigare presenterat i bakgrunden och påbörja 

utformningen av ett anpassat analysverktyg för denna studie.  

I bakgrunden presenterades olika analysverktyg som kan användas som stöd för att kartlägga en 

applikation och dess innehåll. Ingen av analysmodellerna som presenterades i bakgrunden 

lämpade sig i sin helhet till denna studie. Därför har delar som inte går i linje med studiens syfte 

uteslutits och ett analysverktyg som är anpassat för studiens syfte har arbetats fram. Frågor som 

fokuserar på hur applikationen kan användas i undervisningen och applikationens eventuella 

effekter har uteslutits. Här är några exempel på frågor som uteslutits: Hur kan jag använda appen 

till elever med särskilt stöd i matematik? Hur länge kommer eleverna vilja jobba med appen? Hur 

kan jag använda appen i helklass? Finns det möjlighet att dela skapat material till annan enhet? 

Hjälper den eleven att utveckla sin mediekompetens? Även behov av teknikstöd utanför 

applikationen har uteslutits. Exempelvis: Kräver appen internetuppkoppling för att fungera? 

Fungerar den i elevers skolmiljö och hemmiljö? Även behov av stöttning utifrån för att eleven ska 

kunna använda applikationen har uteslutits. Elevens behov av stöttning av läraren finns med i 

Walkerts (2011) analysmodell, den delen har alltså helt uteslutits. 
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I analysmodellen framtagen av Walkert (2011) analyseras vilka möjligheter eleven har att koppla 

innehållet till tidigare erfarenheter och verkliga situationer, autenticitet. Inom taluppfattning ingår 

att eleven ska utveckla kunskaper för att kunna se relationen mellan tal och omvärlden och att 

koppla ihop sin matematiska förståelse till sina vardagliga upplevelser och situationer 

(Emanuelson & Emanuelsson, 1997; McIntosh, Reys, Reys, Bana & Farrell, 1997; Skolverket, 

2011; Reys & Reys, 1995). Eftersom kopplingen mellan det matematiska innehållet och verkliga 

situationer ingår i ett av kriterierna inom taluppfattning ingår applikationens autenticitet inom det 

matematiska innehållet i det analysverktyget som arbetats fram.  

 

5.5 Forskningsetiska principer   

Denna studie är genomförd i enighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska forsknings principer. I 

enighet med Vetenskapsrådets (2002) informationskrav, samtyckeskrav och konfidentialitetskrav 

informerades informanterna om syftet med studien och att de frivilligt delger information om 

vilka applikationer som de använder eller vet används i matematikundervisningen för åldrarna Fk-

3. När uppgifter hämtats från massmedia via Facebookgrupper behöver inte samtycke efterfrågas. 

Vid de tillfällen där lärare eller lärarstudenter mejlat information om vilka applikationer de 

använder har applikationerna som presenterats dokumenterats och mejlet raderats. På så sätt 

bevaras ingen personlig information från informanterna i studien. I enighet med nyttjandekravet 

gjordes studien för att analysera applikationer samt utöka kunskapen om dess innehåll och 

studien har inget vinstsyfte. 

  

5.6 Analysmodellen 

De delar av analysverktygen som presenterades i bakgrunden och går i linje med studiens syfte 

skapar fyra områden för den egna utformade analysmodellen för den här studien. Dessa områden 

är a) taluppfattning, b) stimuli, c) pedagogisk design och d) motivationspåverkande faktorer. Det första 

analysområdet (a) kartlägger applikationens matematiks innehåll inom taluppfattning, de 

resterande analysområden (b, c, d) påvisar hur applikationernas layout är utformad vilket går i 
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linje med studiens syfte. Först ges en översiktlig beskrivning av de olika områdena innan den mer 

omfattande förklaringen presenteras till de olika områdena a-b-c-d.  

a) Taluppfattning - Inom analysområdet taluppfattning analyseras vilka kunskaper inom 

taluppfattning som finns representerade i applikationen. Här kan flera kriterier uppfyllas och ingå 

i applikationen, de kriterier som applikationen skapar möjlighet för eleven att utveckla är de som 

uppfylls. De kriterium som användaren behöver ha förkunskaper inom markeras alltså inte som 

ett uppfyllt kriterium. 

b) Stimuli - I analysen görs också en bedömning av applikationens stimuli. Enligt Tapola och 

Veermans (2013) kan applikationens stimuli ha en motivationshöjande effekt i början av elevens 

användande av applikationen men det kan också leda användarens fokus till annat än 

matematikinnehållet. Ett kriterium inom området kan väljas för att beskriva applikationen. 

c) Pedagogisk design - Området pedagogisk design utgår från Highfields och Goodwins (2013) 

analysverktyg och kategoriserar applikationens design antingen som en digital lärobok eller som 

en utforskande design.  

d) Motivationspåverkande faktorer - De motivationspåverkande faktorer som ingår i 

analysmodellen är återkoppling där flera kriterier finns presenterade i analysmodellen samt 

individuella lärovägar. Återkopplingen utgår från Walkers (2010) analysmodell samt Tapola och 

Veermans (2013) och Hilton (2016) framställning om återkopplingens påverkan på elevernas 

motivation och intresse för applikationen. Möjligheten till individuella lärovägar stödjer enligt 

Tapola och Veermans (2013) elevernas motivation. Individuella lärovägar innebär att innehållet 

kan anpassas efter användaren. Här kan flera kriterier uppfyllas.  

 

5.6.1 Taluppfattning  

Analysmodellen studerar vilken/vilka delar av taluppfattning som applikationen ger möjlighet för 

spelaren att utveckla. Alltså vilka delar som finns representerade i uppgifterna. Följande 8 delar av 

taluppfattningen studeras. Vidare förklaring till vad som ingår i varje kriterium gavs i 
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forskningsöversikten under rubriken 3.1 Förmågor som ingår i en utvecklad taluppfattning. Exempel på 

hur en uppgift kan se ut presenteras nedan.  

• Tals olika representationsformer 

o Användaren får ta del av olika sätt att presentera tal. Exempelvis koppla ihop en 

siffra med rätt sida av en tärning eller rätt placering på en tallinje.  

• Mönster  

o Användaren får fortsätta eller skapa mönster. Exempelvis ges en del av ett 

talmönster som 10, 20, 20, 40… Användaren ska sen kunna fortsätta talmönstret 

och presentera fortsättningen 50, 60, 70… Eller så får användaren upprepa ett 

påbörjat mönster av geometriska former eller andra föremål.  

• Siffran som symbol och dess relation till antal 

o Användaren ska exempelvis kunna para ihop rätt siffra till en bild med bollar. 

Visar bilden fem bollar ska användaren påvisa att siffran 5 betyder antalet bollar 

på bilden.  

  



 

27 

  

• Rimlighetsbedömning 

o Användaren kan exempelvis visa vilket tal som är störst av 57 och 27 eller visa i 

vilken hög det ligger minst antal föremål av flera högar med olika många föremål i 

varje.  

• Tals betydelse och storlek 

o Uppgifterna innehåller positionssystemet. Exempelvis ska eleven kunna visa hur 

växlingen mellan ental och tiotal går till genom att förstå minnessiffran vid 

beräkningar med hjälp av uppställning.  

• Tallinjen 

o Användaren kan placera ut tal på rätt ställe i förhållande till andra tal på en tallinje. 

Exempelvis ska användaren visa vilket tal som är markerat på en tallinje.  

• Tals relation till omvärlden 

o Användaren får lösa matematiska problem som uppstår i vardagen. Exempelvis 

beräkna hur mycket pengar en kund ska få tillbaka om den ska köpa en vara för 

17 kr och lämnar fram en tjugolapp.  

o Att räkna hur många föremål som en bild visar räknas inte som tals relation till 

omvärlden.  

• Aritmetisk kompetens 

o Användaren kan göra beräkningar inom de fyra räknesätten och förstå vad de 

olika räknesätten betyder. Exempelvis 7 + __ = 11  

5.6.2 Stimuli  

Följande analysområde fokuserar på de stimuli och detaljer som använts i utformningen av 

applikationen. Tapola och Veermans (2013) menar att det finns en risk att eleven fokuserar på 

irrelevanta detaljer vilket belastar arbetsminnet och ger mindre utrymme för eleven att 

koncentrera sig på matematikinnehållet. I analysmodellen har tre nivåer av stimuli utformats, låg, 

medel och hög. Applikationernas ljud ingår inte i detta analysområde då användaren har möjlighet 

att stänga av eller ha på ljudet under sitt spelande.   
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• Låg stimuli innebär att applikationen har få element som stimulerar elevernas sinnen och 

fokuserar deras uppmärksamhet. Eleven kan inte göra saker i appen som inte har med 

matematik att göra.  

• Medel stimuli innebär att applikationen har inslag av element som stimulerar elevernas 

sinnen och fokuserar deras uppmärksamhet. Eleven kan exempelvis byta bakgrundsfärg 

eller välja hur en karaktär i spelet ska se ut.   

• Hög stimuli innebär att applikationen innehåller element som stimulerar elevernas sinnen 

och fokuserar deras uppmärksamhet.  Möjligheter för användaren att fokusera på detaljer 

i applikationen istället för matematikinnehållet finns. Exempelvis kan eleven röra sig runt 

i en visuell värld på olika sätt utan att fokusera på det matematiska innehållet.  

 

5.6.3 Pedagogisk design 

Den pedagogiska designen berättar hur applikationens matematiska innehåll presenteras eller 

skapas av eleven i applikationen. Pedagogisk design som analysområde har sina rötter i Highfields 

och Goodwins (2013) analysmodell och har i den här analysmodellen utkristalliserat sig i två 

delområden.  

• Digital lärobok – Applikationen erbjuder inte eleven att experimentera och prova sig fram 

inom ramen för applikationen innan användaren presenterar en lösning. Eleven behöver 

lösa uppgiften i huvudet eller med hjälpmedel utanför applikationen för att sen fylla i sin 

lösning och redovisa den. 

o Uppgiften kan ha en förutbestämd lösning. Exempel: X + 2 = 7 

o Uppgiften kan ha två eller flera tänkbara lösningar. Exempel X + X + 2 = 22 

• Utforskande design – Applikationen tillåter eleven att experimentera och prova sig fram 

inom applikationen innan användaren presenterar en lösning. Eleven kan exempelvis 

flytta på föremål så som pengar eller andra bilder och prova sina tankar innan lösningen 

redovisas.  

o Uppgiften kan ha en förutbestämd lösning. Exempel: X + 2 = 7 

o Uppgiften kan ha två eller flera tänkbara lösningar. Exempel X + X + 2 = 22 
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5.6.4 Motivationspåverkande faktorer 

Applikationernas återkoppling påverkar elevens motivation och intresse för applikationen (Tapola 

och Veermans, 2013; Hilton, 2016).  

• Eleven får återkoppling om en lösning är korrekt eller inkorrekt. 

• Om eleven får en belöning i samband med återkopplingen finns två alternativ.   

o Belöning i form av pengar, stjärnor eller annat som läggs på hög. Belöningen 

syftar på tidigare prestationer och kommer därför kallas bakåtsyftande belöning.  

o Belöning i form av att komma vidare till nya uppgifter. Belöningen syftar till 

vidare prestationer och kommer därför kallas framåtsyftande belöning.  

• Individuella lärovägar är möjliga.  

o Applikationen kan anpassas efter elevens behov och kunskaper. Eleven eller 

läraren kan anpassa delar av eller alla uppgifter utifrån sina tidigare kunskaper. 

Exempelvis ställa in svårighetsgrad genom val av talområde och räknesätt eller 

genom att skapa ett eget talmönster som inte finns förutbestämt i applikationen.  

5.7 Analysmodellen utformad som en flerstegsanalys 

Analysmodellen är utformad som en flerstegsanalys där de olika analysområdena har markerats 

med olika färger. Kolumnen till vänster presenterar vilket område inom taluppfattning och layout 

som analyseras. Kolumnen till höger presenterar vilka kriterier som applikationen uppfyller. När 

modellen används tas de kriterier som applikationen inte uppfyller bort.  
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Applikationens namn och kort beskrivning 

Analysområde 
Nedan presenteras vilka kriterier som uppfylls 
inom applikationen 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning  Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  Tals betydelse och storlek 

  Mönster 

  Rimlighetsbedömning 

  Siffran som symbol och dess relation till antal 

  Talets relation till omvärlden 

Layout   

Stimuli Låg 

  Medel 

  Hög 

Pedagogisk design Digital lärobok 

  Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  
Ger bakåtsyftande belöning i form av pengar, 
stjärnor eller liknande som läggs på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av applikationen 
som tidigare inte varit tillgängliga för 
användaren 

 

Figur 1. Här är analysmodellen utformad som en flerstegsanalys där de områden och kriterier som 

analyserats markerats med olika färger.  

 

5.8 Validitet och reliabilitet 

Jag har strävat efter att få en hög reliabilitet genom att använda en medbedömarreliabilitet. När 

analysmodellen hade tagits fram och använts på en rad applikationer fick en verksam lärare ta del 

av analysverktyget. Läraren analyserade tre applikationer som ingår i studien. Det visade sig att jag 
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och läraren fick samma resultat när vi analyserade två av tre applikationer. I analysen av en 

applikation skilde sig resultatet på ett av kriterierna inom området matematiskt innehåll nämligen 

tals relation till omvärlden. Som Johansson och Svedberg poängterar är det viktigt att 

forskningsmetoden är så väl beskriven att någon annan ska kunna göra om undersökningen 

(2010). Innan vidare analys genomfördes förtydligades detta kriteriet i analysmodellen. Efter 

förtydligandet genomförde läraren analysen igen och jag och läraren fick samma resultat när vi 

använda analysmodellen. Vid en innehållsanalys finns det risk för att analysens utfall varierar 

beroende på vem som genomför analysen. Risken är att observatörernas tolkningar av de olika 

kriterium inom analysmodellen skiljer sig åt (Bryman, 2011). En hög medbedömarreliabilitet 

innebär att analyserna av applikationerna överensstämmer med varandra oberoende av vem som 

analyserar. Efter bearbetningen av analysmodellen påvisades samma utfall oberoende av vem som 

utförde analysen vilket påvisar en större mätnoggrannhet än innan bearbetningen.  

Validiteten är ett mått på i vilken utsträckning studien mäter det som studien avser att mäta. Det 

analysverktyg som utformats utgår ifrån tidigare analysverktyg och frågeställningar som kan 

användas för att analysera en applikation. Ingen av de analysverktyg som beskrivs i Bakgrunden 

kunde appliceras i sin helhet på denna studie då de analysverktygen inte var anpassade efter denna 

studiens syfte. Genom att utforma en analysmodell som mäter det studien avser att mäta har jag 

strävat efter en hög validitet. För att en studie ska kunna ha en hög reliabilitet kräver det att 

studien har en hög validitet. (Johansson & Svedberg, 2010).  
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6 Resultat 

Studiens resultat presenteras i två delar. Den första delen utgår ifrån frågeställningen: Vilka 

applikationer används inom ramen för matematikundervisning inom taluppfattning under grundskolans tidigare 

år? Den andra delen utgår ifrån frågeställningarna; Hur intresseväckande och motivationsskapande är 

applikationernas layout? Vilka kriterier inom taluppfattning berörs av applikationen? Här presenteras 

den analysmodell som utformats genom de resultat som framkommit när analysmodellen 

applicerats på applikationerna.  

 

6.1 Applikationer inom taluppfattning som används i grundskolans tidigare år 

De applikationer som analyserats inom ramen för studien utgör svaret på studiens frågeställning 

vad gäller applikationer inom taluppfattning som används i grundskolans tidigare år. Urvalet av 

applikationer presenterades i metodavsnittet under rubriken 5.1 Urval.  

 

6.2 Andel uppfyllda kriterier inom varje analysområde 

Här presenteras diagram som tydliggör den procentuella fördelningen inom de olika kriterierna i 

analysmodellens fyra analysområden: Matematiska innehåll, Stimuli, Pedagogisk design samt 

Motivationspåverkande faktorer. Staplarna i stapeldiagrammen är färgmarkerade efter 

analysmodellens färgindelning av analysområdena.  
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Figur 2. Andel (%) av applikationerna som innehåller respektive kriterium inom taluppfattning.  

Figuren visar att 95 procent av applikationerna innehåller delar där användaren har möjlighet att 

utveckla sin aritmetiska kompetens. Aritmetisk kompetens är det matematiska innehåll inom 

taluppfattning som förkommer i flest antal applikationer. Anmärkningsvärt få applikationer 

innehåller uppgifter som behandlar talmönster och rimlighetsbedömning. Talmönster och 

rimlighetsbedömning förekommer var och en i 15 procent av applikationerna. 
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Figur 3. Procentfördelningen inom de tre stimuli-kriterierna.  

När stimuli-typen analyseras framgår det att låg stimuli-typ är den vanligast förekommande typen, 

strax över 50 procent av applikationerna ingår i den stimuli-typen. Den typen som är ovanligast är 

den höga stimuli-typen som utgör 8 procent applikationerna. 

 

Figur 4. Procentfördelningen inom de två typer av pedagogisk design.  

Digital lärobok är den formen av pedagogisk design som är vanligast förekommande, 72 procent 

applikationer har karaktärstyp som en digital lärobok. De resterande 28 procent av 

applikationerna är utformad med en utforskande design.  
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Figur 5. Hur många (%) av applikationerna som innehåller respektive kriterier inom 

motivationspåverkande faktorer.  

Inom de motivationspåverkande kriterierna innehåller alla applikationer återkoppling till 

användaren. Alla applikationer ger alltså användaren information om det genomförda momentet 

är korrekt eller inte. Övervägande applikationer, 90 procent, ger dessutom en belöning när 

användaren utfört uppgiften korrekt. När det gäller möjligheten till individuella lärovägar ger mer 

än hälften av applikationerna den möjligheten, nämligen 56 procent. Mer än hälften av 

applikationerna kan alltså anpassas efter elevernas kunskapsnivå. 

6.3 Relationen mellan matematiskt innehåll och stimuli  

Här presenteras hur de tre olika stimuli-typerna korrelerar med respektive kriterium inom 

taluppfattning som analyseras inom området matematiskt innehåll.   
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14 st

Hög stimuli 
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Talets olika 
representationsformer
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14 st

Medel stimuli
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Hög stimuli 
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Figur 6. Antal applikationer med respektive stimuli-
typ inom Talets olika representationsformer.  

Figur 7.  Antal applikationer med respektive stimuli-
typ inom Aritmetisk kompetens.  
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Tallinje

Låg stimuli

6 st

Medel stimuli

5 st

Hög stimuli 

2 st

Tals betydelse och 
storlek

Låg stimuli

6 st

Medel stimuli

4 st

Hög stimuli 

3 st

Mönster

Låg stimuli

3 st

Medel stimuli

0st 

Hög stimuli 

3 st

Rimlighetsbedömning

Låg stimuli

4 st

Medel stimuli

2 st

Hög stimuli 

0 st

Siffran som symbol och 
dess relation till antal

Låg stimuli

12 st

Medel stimuli

8 st

Hög stimuli 

1 st

Talets relation till 
omvärlden

Låg stimuli

0 st

Medel stimuli

6 st

Hög stimuli 

3 st

Figur 8. Antal applikationer med respektive stimuli-
typ inom Tallinje.   

Figur 9. Antal applikationer med respektive stimuli-
typ inom Tals betydelse och storlek.    

Figur 11. Antal applikationer med respektive 
stimuli-typ inom Rimlighetsbedömning.     

Figur 10. Antal applikationer med respektive 
stimuli-typ inom Mönster.      

Figur 13. Antal applikationer med respektive 
stimuli-typ inom Talets relation till omvärlden.      

Figur 12. Antal applikationer med respektive 
stimuli-typ inom Siffran som symbol och dess relation till 
antal.      
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Denna korsanalys belyser hur applikationernas layout påverkar elevens intresse för applikationen. 

Fem av de sju kriterierna inom taluppfattning finns inom applikationer av alla olika stimuli-typer. 

Av dessa är flest andel applikationer av låg stimuli- typ bland alla kriterier förutom kriteriet mönster 

där antalet applikationer med låg- och hög stimuli-typ är lika många.  

Det matematiska innehållet talets relation till omvärlden finns inte med i någon applikation med låg 

stimuli-typ. Det matematiska innehållet mönster finns inte representerat i någon applikation med 

medel stimuli-typ. Det matematiska innehållet rimlighetsbedömning finns inte representerad i någon 

applikation med hög stimuli-typ.  

 

6.4 Analyser av applikationerna  

Utifrån den flerstegsanalysmodell som presenterades i metodavsnittet under rubriken 5.7 

Analysmodellen utformad som en flerstegsanalys har applikationerna analyserats. I detta avsnitt finns 

utfallet av varje applikations individuella analys presenterad.  
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Figur 14. Figuren visar hur många av analysmodellens kriterier som respektive applikation innehåller.  

Alla applikationer uppfyller ett kriterium inom området stimuli, ett kriterium inom pedagogisk 

design och minst ett kriterium inom matematiskt innehåll. Ingen applikation kan alltså innehålla 

färre än tre kriterier och därför börjar y-axelns värde på tre. De applikationer som får ett högt 

utfall av analysmodellen får höga staplar i figuren. Ett högt utfall innebär att applikationen 

innehåller flera av kriterierna inom taluppfattning och eller motivationspåverkande faktorer. Ett 

lågt utfall innebär att applikationen fokuserar på få kriterier inom taluppfattning och eller har få 

motivationspåverkande faktorer.  

Figuren ovan visar inte vilka kriterier som applikationen uppfyller. De specifika kriterier som 

varje applikation uppfyller framgår i applikationens enskilda analys. Varje applikation av de 39 
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applikationer som analyserats har en individuell analys, de finns presenterade genom 

flerstegsanalysmodellen i Bilaga 7. Ovanstående figur är en övergripande sammanställning av 

dessa.  

 

6.5 Sammanfattning  

Studien visar att majoriteten av applikationerna har potential att utveckla elevernas kompetens 

inom taluppfattning. Om applikationen verkligen gör det kan inte besvarar av analysen då det 

kräver en effektstudie.  

Matematisk innehåll - Studien visar att det finns applikationer som innehåller uppgifter där 

flera kriterier inom taluppfattning finns representerade. Det finns också applikationer som 

fokuserar på en eller några få kriterier inom taluppfattning. Mönster och rimlighetsbedömning är 

de matematiska innehåll som är minst förekommande i applikationerna. Aritmetisk kompetens är 

det matematiskt innehåll som finns representerat i flest applikationer.   

Applikationernas layout - Den vanligaste stimuli-typen är lågt stimuli och digital lärobok är den 

pedagogiska designen som är vanligast förekommande. Alla kriterier inom taluppfattning utom en 

finns representerade i både låg, medel och hög stimuli-typ. Det kriteriet som inte finns 

representerat i den ena stimuli-typen varierar. Flera än hälften av applikationerna kan ge uppgifter 

anpassat efter användarens kunskapsnivå och skapa individuella lärovägar. Och alla applikationer 

ger återkoppling där användaren får veta om den genomfört uppgiften korrekt eller inte. 

Majoriteten av applikationerna ger dessutom någon form av belöning om uppgiften lösts korrekt.   
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7 Diskussion 

Diskussionen presenteras i två delar. I första delen diskuteras metoden och i den andra diskuteras 

studiens resultat.  

 

7.1 Metoddiskussion  

För att undersöka applikationernas matematiska innehåll inom taluppfattning och dess layout 

lämpade sig en kvalitativ innehållsanalys som metod. Om syftet med studien skulle ha varit att 

undersöka vad eleverna upplever att de tränar genom att använda applikationerna skulle intervju 

varit en lämpligare metod. Om studiens syfte skulle ha varit att studera på vilket sätt 

applikationerna används i klassrummet skulle istället observation varit en lämplig metod. Vilken 

metod som lämpar sig bäst beror alltså på studiens syfte (Björkdahl & Dimenäs, 2007). I denna 

studie lämpade sig en kvalitativ innehållsanalysmetod bäst i förhållandet till syftet vilket ligger till 

grund för valet av metod. Hade syftet varit att undersöka på vilket sätt applikationer används i 

undervisningen för att skapa möjligheter för eleverna att utveckla en god taluppfattning skulle 

observation varit en lämplig metod. Observation som metod gör det möjligt att studera va som 

sker i undervisningen För att undersöka lärarens föreställningar om applikationens matematiska 

innehåll inom taluppfattning hade intervju som metod vart lämplig. Intervju som metod hade 

även lämpat sig väl om lärares eller elevers uppfattning av applikationerna skulle undersökas. För 

att undersöka hur en urvalsgrupp uppfattar ett fenomen är intervju en lämplig metod. Dessa två 

metoder kan komplettera varandra i en undersökning. Genom att utgå från en observation och en 

gemensam situation kan intervjun fördjupa informationen från en observation (Björkdahl & 

Dimenäs, 2007). 

Eftersom studien omfattar en analys av en större mängd applikationer (39 stycken) kan det tänkas 

att studien skapar en möjlighet att presentera ett generaliserbart resultat. Men för att genomföra 

en kvantitativ studie där syftet är att kunna generalisera resultatet behöver materialet samlas in 

slumpmässigt för att minimera risken att något utesluts. I den här studien var syftet att analysera 

applikationer som används i matematikundervisningen i förskoleklass eller grundskolans tidigare 

år. Detta gör att verksamma lärare redan gjort ett urval bland alla de applikationer som finns 
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tillgängliga på marknaden inom området. Lärarnas syfte med att använda applikationen i 

undervisningen har inte studerats. Om majoriteten av lärarna använder applikationer för att 

eleverna ska utveckla sin aritmetiska kompetens kommer utfallet för studien visa att majoriteten 

av applikationerna innehåller detta kriterium. Men det resultatet skulle inte göra det möjligt att 

påstå att majoriteten av alla applikationer på marknaden skapar möjligheter för eleven att träna på 

aritmetiska kompetens. Skulle studien varit en kvantitativ studie skulle alltså syftet ha varit att 

kunna generalisera resultatet och det kräver att urvalet är slumpmässigt. Detta är en kvalitativ 

studie och syftet är alltså inte att presenta ett generaliserbart resultat för alla matematik-

applikationer på marknaden (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007).  

Urval - Urvalet att applikationer för studien gjordes genom att undersöka vilka applikationer som 

används i undervisningen. Det framkom att flera olika applikationer användes och det uppstod 

inga problem i urvalsprocessen.  

Analysmodell - När en verksam lärare fick analysera applikationer utifrån analysmodellen 

framkom att kriteriet tals relation till omvärlden inom området matematiskt innehåll tolkades olika. 

Läraren tolkade in uppgifter där användaren skulle räkna föremål som finns i verkligheten till 

detta kriteriet vilket inte jag hade gjort. För att förtydliga det valde jag att beskriva att den typen 

av uppgifter inte uppfyller kriteriet tals relation till omvärlden. Min tolkning av tals relation till 

omvärlden är att matematiken ska kopplas till vardagliga händelser av en mer avancerad situation 

än att räkna ett obestämt antal föremål.  

Trots förtydligandet av de olika kriterierna så finns det goda möjligheter att vidareutveckla 

analysmodellen ytterligare. Som analysmodellen är utformad nu påvisar den inte frekvensen av 

det analyserade området eller kriteriet. Om en applikation innehåller flera delar av taluppfattning 

framgår inte hur många uppgifter som ger eleven möjlighet att utveckla de kunskaperna. Flera 

applikationer kan alltså innehålla samma kriterier enligt analysen men i olika stor utsträckning. 

Studerar vi exempelvis applikationernas pedagogiska design kan applikationen ha en utforskande 

design eller vara utformad som en digital lärobok. De applikationer som är av typen utforskande 

design tillåter användaren att experimentera och prova sig fram innan användaren presenterar en 

lösning. Men i vilken utsträckning som detta är möjligt framgår inte. Som analysmodellen ser ut 

nu kan en applikation ha en utforskande design även om inte alla eller majoriteten av uppgifterna 

i applikationen är utformade på det sättet. Utsträckningen av uppgifter med en utforskande 
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design kan alltså variera mellan applikationerna som innehåller denna designtyp. En utveckling av 

analysmodellen skulle kunna vara att antalet uppgifter med pedagogisk design respektive digital 

lärobok som design presenterades. På så sätt skulle resultatet påvisa i vilken utsträckning en 

applikation har en pedagogisk design eller inte. Ett annat förslag är att de kriterier som finns 

presenterade i analysmodellen avgränsas och förtydligas ytterligare. För att en applikation ska 

uppfylla kriteriet utforskande design skulle exempelvis minst hälften av uppgifterna ha den 

utforskande karaktär som kriteriet innebär.  

När analysmodellen utformades hade flera analysmodeller studerats. Dessa modeller tillsammans 

med tidigare forskning utvecklades till en ny analysmodell. Fördelen med den här modellen är att 

de är färre frågor men den analyserar ändå både ämnesinnehåll och layout. Alla delar inom 

layouten som ingår i analysmodeller påverkar användarens motivation. Varje kriterium finns 

representerat i forskningsöversikten. På det sättet rekommenderas analysmodellen som utvecklats 

i denna studie då varje kriterium är förankrat i tidigare forskning. Men det är viktigt att vara 

medveten om att modellen inte kartlägger frekvensen av innehållet.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Matematiska innehåll - I Larkins studie (2014) behandlar majoriteten av applikationerna de fyra 

räknesätten. Det påvisar att aritmetisk kompetens är vanligast förekommande bland 

applikationerna. På det sättet bekräftar den här studien en tidigare studies resultat. Aritmetisk 

kompetens är mest förekommande även i den här studien vilket stärker studiernas validitet.  

Ingen av applikationerna innehåller uppgifter som behandlar alla kriterier inom matematiskt 

innehåll. Det finns applikationer som fokuserar på ett kriterium inom taluppfattning och det finns 

de som innehåller flera. En applikations bredd eller avgränsning när det gäller det matematiska 

innehållet kan innebära både fördelar och nackdelar. Om en applikation innehåller stora delar av 

kriterierna inom taluppfattning kan det finnas en risk med att applikationen erbjuder eleven få 

möten inom varje kriterium. En applikation som fokuserar på få kriterium inom taluppfattning 

kan skapa möjlighet för eleven att träna fokuserat på dessa utan att innehållet varierar mellan 

många olika kriterier. Fördelen med en bred applikation är att eleverna kan använda en och 
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samma applikation och utveckla många kriterier inom taluppfattning. Om applikationer används 

när få kriterier utvecklas behöver fler applikationer användas för att mötet med applikationerna 

ska möjliggöra utveckling inom fler kriterier. Kanske kan de applikationer som innehåller få 

kriterium vara extra användbara om de fokuserar på ett innehåll som är erkänt svårt för eleven. På 

så sätt kan en applikation användas för att skapa en undervisning som fokuserar på något 

kriterium av taluppfattning. Om flera elever använder surfplattor finns goda möjligheter för 

lärarna att använda en applikation som lyfter upp störa delar av kriterierna inom taluppfattning 

och genom elevernas resultat och prestationer guida de vidare till en annan applikation som 

fokuserar på ett eller ett par kriterium som eleven påvisat ha svårare med. På så sätt kan de olika 

typer av applikationer tänkas komplettera varandra i en undervisningssituation med en elevgrupp 

med varierande behov. I den här studien är det ca 36 procent som fokuserar på möjligheten att 

träna ett kriterium inom taluppfattning. Av dessa applikationerna tränar 13 av 14 stycken bara 

aritmetisk kompetens. Här syns det tydligt att de vanligaste förkommande uppgifterna som en 

elev möter genom att använda en applikation behandlar de fyra räknesätten.  

Rimlighetsbedömning och talmönster är de kunskaper inom taluppfattning som minst antal 

applikationer behandlar. Elevernas förmåga att kunna se mönster och identifiera talmönster 

stärker elevernas senare förmåga att kunna göra beräkningar. Det menar Andrex ovh Sayers 

(2015) som poängterar detta som en viktig förmåga när eleverna ställs inför nya problem. Därför 

är det viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla dessa förmågor under förskoleklass och 

grundskolans tidigare år. Det är en viktig förmåga som behöver finnas som en röd tråd under 

hela den matematiska kunskapsutvecklingen hos eleverna. Dessa uppgiften är 

underrepresenterade i applikationerna. Används applikationer till stora delar i undervisningen 

behöver läraren vara extra observant på dessa delar.  

Det är viktigt att komma ihåg att studien inte kan uttala sig om en potential effekt på 

kunskapsutvecklingen hos eleven. Hur många uppgifter eller i vilken utsträckning eleven möter 

uppgifter som tränar en viss förmåga framgår heller inte av studien. För att ta reda på frekvensen 

behöver applikationen analyseras ytterligare och varje uppgift som presenteras behöver 

kartläggas.  
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Applikationernas layout - Detaljer som finns inom applikationen som exempelvis kreativa 

animeringar, färgsprakande bilder, varierande typsnitt, videoinspelningar med varierande effekter 

kan enligt Tapoola och Veermans (2013) samt Hilton (2016) stimulera elevens intresse för 

applikationen och motivation till lärande. Här finns ett argument som är förankrat i forskningen 

till varför applikationer med dessa kvalitéer bör ingå i matematikundervisningen. En lärobok har 

inte möjligheten att erbjuda en lika stor variation av stimuli. Kreativa animeringar och 

videoinspelningar med varierande effekter är helt omöjliga att erbjuda i en tryckt lärobok. För 

elever med låg motivation inom matematik menar Tapola och Veermans (2013) att uppgifter med 

högt stimuli motiverar, väcker intresse och lockar till lärande. Men studien påvisar ett större utbud 

av applikationer med låg stimuli-typ och flest antal applikationer där eleven ges möjlighet att 

utveckla de olika kriterierna inom taluppfattning har låg stimuli-typ. Det enda kriterium inom 

taluppfattning som inte fanns representerat i någon applikation av låg stimuli-typ är talets relation 

till omvärlden. Med elevers intresse och motivation i fokus skulle jag gärna se en utveckling av fler 

applikationer med hög stimuli-typ. Men det gäller att vara medveten om att applikationernas höga 

stimuli enligt Tapola och Veermans (2013) har störst effekt och påverkan i början. Vidare menar 

de att en hög stimuli kan leda bort elevernas uppmärksamhet till annat än det matematiska 

innehållet. Som lärare kan det vara bra att vara medveten om applikationens stimuli för att kunna 

ge rätt stöttning till eleverna när de använder applikationen. Det kan alltså handla om att hjälpa 

eleverna att fokusera på det matematiska innehållet eller att stimulera elevernas motivation när 

den börjar avta.  

Tapola och Veermans (2013) menar att återkoppling påverkar också motivationen. Får eleven 

omedelbar individuell återkoppling bidrar det till att eleven reflekterar över sin hypotes och dess 

utfall. Det är en faktor som hjälper eleven att bibehålla intresset och för vissa elever kan det enligt 

Tapola och Veermans (2013) samt Hilton (2016) till och med öka intresset. Studien påvisar att alla 

applikationer ger direkt och individuell återkoppling. Här är ytterligare ett exempel på en faktor 

som inte en lärobok kan erbjuda. Utifrån ett lärarperspektiv skapar applikationer i undervisningen 

en stor möjlighet för eleverna att få snabb feedback på sina prestationer kontinuerligt i sitt arbete. 

Majoriteten av applikationerna ger dessutom någon form av belöning till eleven när den lyckas 

med en uppgift.  
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Många applikationer kan också anpassas efter användarens kunskapsnivå inom området 

matematiskt innehåll. Att kunna kontrollera applikationens innehåll anpassat till eleven har enligt 

Walker (2011) en positiv på prestation och motivation. Det skapar enligt Walker (2011) också 

möjligheter för en elevgrupp att jobba med samma applikation samtidigt som de utvecklar olika 

matematikkunskaper. Detta ser jag som en styrka med dessa applikationer. På det sättet kan en 

applikation som lärverktyg passa flera elever och applikationen blir användbar under en längre tid 

då eleven kan möta ett matematiskt innehåll på flera olika kunskapsnivåer. Detta gör det också 

möjligt för läraren att utjämna klyftan mellan eleverna som kan uppstå när någon elev har mer 

eller mindre matematikkunskaper.   

7.3 Förslag till vidare forskning  

Studien påvisar ett behov av vidare studier kring applikationer och vilken kunskapsutveckling 

som de kan ge upphov till för användaren. Därför ges effektstudier för applikationer som förslag 

till vidare forskning. Utvecklas elevernas taluppfattning av att använda applikationer? 
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Bilagor  

 



 

  

Bilaga 1  

Björklunds stödfrågor i val av applikationer för matematikundervisningen 

• Vilken/vilka förmågor tränas med appen? 

• Vilket centralt innehåll behandlar appen?  

• På vilket sätt lär sig eleven/får elven träna? Tänka själv, gissa och pröva, uteslutning tec.  

• Är det sätt matematikinnehållet förmedlas i appen förenlig med mitt sätt att se på 

undervisning?  

• Är det tillräckligt mycket matematikinnehåll i appen för att ägna matematik tid åt? 

• Finns det bildstöd/förklaring till det matematiska innehållet?  

• Om det är tidtagning, går det att stänga av? 

• Hur kan jag använda appen till elever med särskilt stöd i matematik? 

• Behöver någon visa hur man använder appen eller är det tillräckligt självgående för elever att 

jobba med den direkt?  

• Går det att arbeta på olika nivåer i appen? 

• Vilken åldersgrupp tycker jag att appen passar till?  

• Måste eleven leva upp för att komma till uppgifter den behöver träna på? 

• Kan jag se elevens resultat? 

• Kan eleven visa vad den lärt sig på ett annat sätt? 

• Kan appen hjälpa till i min bedömning av elevens matematikkunskaper?  

• Måste en registrera ett användarkonto?  

• Kan en ha fler konton? 

• Är gränssnittet lockande för den aktuella målgruppen?  

• Ger appen tillräcklig mycket positiv feedback för att eleverna ska gilla den?  

• Hur länge kommer eleverna vilja jobba med appen?  

• Hur länge kommer eleven ha nytta av appen?  

• Hur kan jag använda appen i helklass?  

• Kan jag använda appen på något annat sätt än det uppenbara?  

• Är det nått unikt med appen?  

(https://urskola.se/Produkter/189099-UR-Samtiden-IT-och-digital-pedagogik-i-skolan-Ratt-

metod-och-material-i-matten).  

https://urskola.se/Produkter/189099-UR-Samtiden-IT-och-digital-pedagogik-i-skolan-Ratt-metod-och-material-i-matten
https://urskola.se/Produkter/189099-UR-Samtiden-IT-och-digital-pedagogik-i-skolan-Ratt-metod-och-material-i-matten


 

  

Bilaga 2 

Specialpedagogiska skolmyndighetens hjälp i granskningsarbetet av applikationer 

• Finns information om appen till exempel på skolappar.nu? http://www.skolappar.nu är en 

webbplats där pedagoger recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. Apparna 

kopplas till Lgr.11. 

• Finns det manualer? 

• Vilken eller vilka förmågor är appen tänkt att utveckla? 

• Är appen adekvat i sitt sammanhang, innehåll, kultur? 

• Är appen åldersadekvat? 

• Är den fri från köp inuti appen (in-app purchase)? 

• Förekommer reklam? 

• Hur är utformningen? Tydliga kontraster? Lämpliga bilder? 

• På vilket sätt får man instruktioner om hur man skall göra, används bild, text eller tal? 

• Vilka språk används i appen? 

• Finns det talsyntes eller inspelat tal? 

• Vilka olika anpassningar går att göra? (stänga av ljud, öka storlek etc.) 

• Vilka styrsätt är möjliga? 

• Vilka andra inställningar går att göra? 

• Går det att göra begränsningar i appen? 

• Sparar appen resultat? 

• Kräver den mycket utrymme? 

• Kräver appen internetuppkoppling för att fungera? 

Exempel på kriterier för val av AKK-app: 

• Finns det någon bildbas i appen? 

• Finns möjlighet att lägga in egna bilder och text? 

• Kan man spela in eget tal? 

• Finns talsyntes eller inspelat tal? 

• Hur lätt är det att skapa kommunikationskartor? 

• Hur lätt är det att använda kartorna? 

• Hur många nivåer och rutor är möjliga att skapa? 

• Finns det möjlighet att spara anpassningar, arbeta i dator, skriva ut 

• Finns det möjlighet att dela skapat material till annan enhet? 

• Vilka styrsätt är möjliga?  

(https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/it-i-larandet/stod-med-

it/alternativa-verktyg/appar/stod-vid-val-av-appar/).   

http://www.skolappar.nu/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/it-i-larandet/stod-med-it/alternativa-verktyg/appar/stod-vid-val-av-appar/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/it-i-larandet/stod-med-it/alternativa-verktyg/appar/stod-vid-val-av-appar/


 

  

Bilaga 3  

Skolverkets hjälpfrågor i analysarbetet av applikationer för undervisning 

 

 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3518  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3518
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3518
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3518


 

  

Bilaga 4   

!

EVALUATION RUBRIC FOR IPOD/IPAD APPS

DOMAIN 4 3 2 1

Curriculum

Connection

Skill(s) reinforced are

strongly connected to the 

targeted skill or concept

Skill(s) reinforced are

related to the targeted skill or 

concept

Skill(s) reinforced are

prerequisite or foundation skills 
for the targeted skill or concept

Skill(s) reinforced in the app

are not clearly connected to 

the targeted skill or concept

Authenticity

Targeted skills are practiced in an 

authentic format/ problem-based 

learning environment

Some aspects of the app are 

presented in an authentic

learning environment

Skills are practiced in a 

contrived game/simulation

format

Skills are practiced in a rote 

or isolated fashion (e.g.

flashcards)

Feedback

Feedback is specific and
results in improved student 

performance

Feedback is specific and

results in improved 

student performance

(may include tutorial aids)

Feedback is limited to the 

correctness of student 

responses and may allow 

students to try again

Feedback is limited to 

the correctness of 

student responses

Differentiation

App offers complete flexibility

 to alter settings to

meet student needs

App offers more than one 

degree of flexibility to

adjust settings to meet 

student needs

App offers limited flexibility to 

adjust settings to meet student 

needs (e.g., few levels

such as easy, medium, 

hard)

App offers no flexibility 

to adjust settings to meet 

student needs

(settings cannot be altered)

User 

Friendliness

Students can launch and 

navigate within the app

independently

Students need to have the 

teacher review how 

to use the app

Students need to have the 

teacher review how to use the

app on more than one 

occasion

Students need constant 

teacher supervision in order

to use the app

Student 

Motivation

Students are highly
motivated to use the app and select  

it as their first choice from a 
selection of related choices of apps

Students use the app as
directed by the teacher

Students view the app as
“more schoolwork” and may 
be off-task when directed by 

the teacher to use the app

Students avoid the use of the
app or complain when use 

of the app is assigned 

Reporting

Data is available electronically 
to the student and teacher

as a part of the app

Data is available 
electronically to student on a 
summary page and may be 

screenshot to share with 
teacher

Data is available electronically 
to the student, 

but is not presented 
on a single summary page

The app does not contain a 
summary page

Created by Harry Walker – Johns Hopkins University 10/18/2010

                 Edited, with permission, by Kathy Schrock 02/25/2011



 

  

Bilaga 5 

Här presenteras det brev som skickats till nationella företag.  

 

Hej! 

Jag heter Jennelie Örtendahl och skriver just nu mitt examensarbete i matematik. Jag kontaktar er 

då jag har gjort en inventering av vilka matematik-applikationer som används i 

matematikundervisningen för åldrarna F-3. Studien syftar till att analysera applikationer inom 

matematik med fokus på taluppfattning. 

I min inventering framkom att ”Applikationens namn” används i matematikundervisningen och 

jag skulle gärna se att de apparna ingår i min analys i examensarbetet. Studien kommer att 

innefatta ett flertal applikationer och då min ekonomi inte tillåter att jag köper de flertalet appar 

som planeras ingå i studien tar jag kontakt med er för att undersöka möjligheten för er att ge mig 

ett prova-på-konto eller liknande.  

Skulle det finnas någon möjlighet för er att ge mig tillgång till applikationerna i form av ett prova-

på-konto under en begränsad period? 

Har du fler frågor kring studien så tveka inte på att fråga mig via mejl eller telefon! 

Allt gott! 

 

Med vänliga hälsningar från Jennelie Örtendahl 

Lärarstudent vid Grundskollärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 på 

Karlstad Universitet. 

Telefon: 076-2599875  



 

  

Bilaga 6 

Här presenteras det brev som skickats till internationella företag.  

 

Dear Sirs! 

 

My name is Jennelie Örtendahl. I'm in my last year at Karlstad university in Sweden working on 

my studies as a teacher at primary school. I´m working on my final examination project at the 

moment. Its about applications in mathematics and my preliminary investigation tells me that 

“Montessori math” (Montessori Matte in Swedish) is currently in use at our Swedish 

primaryschool. 

 

I´m about to analyze about 40 different applications. My question to you is, would you be 

interested in participating with your app in my analyze? If  so, would it be possible for me to try 

your applications and analyze them in my further research. Any chance for you to give me an 

opportunity to use your applications free of  charge during my study? (Just for a limited period). 

That would be very helpful since we are founding our final projects ourselfs and beeing a student 

my finacial situation is very limited due to the large number of  apps needed for the study!  

 

Best regards, 

Jennelie Örtendahl  



 

  

Bilaga 7  

Här finns alla 39 applikationers individuella analyser presenterade i bokstavsordning.  

Colorful Math Animals  
Appen innehåller digitala mattemåla-uppgifter. En bild färgläggs genom att 
användaren läser en uppgift som berättar vilken färg som fältet ska vara.  

Analysområde Kriterier 
Matematisk innehåll   

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som 
läggs på hög.  

 

Fingu - Användaren genomför beräkningar och presenterar till svar 
genom att placera rätt antal fingrar på skärmen.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

  



 

  

 

Happi 123 - Användaren klickar in sig på digitala böcker där olika 
uppgifter presenteras.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  Mönster 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

 

Hungrig Fisk - Användaren möter hungriga fiskar i ett visuellt 
akvarium som behöver matas med specifika tal för att växa.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som 
läggs på hög.  

  



 

  

 

King of Math - Användaren klickar in sig på olika digitala böcker som 
har titlarna: räkna, addition, subtraktion, multiplikation, division, 
geometri, jämföra, pussel, mäta och bråk.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  Tals betydelse och storlek 

  Rimlighetsbedömning 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  



 

  

 

Lek och lär med matte - En spelkaraktär är ute och promenerar när 
den stöter på olika uppgifter som behöver lösas för att komma 
vidare.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Matematiskt innehåll  Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

 

Math Bingo - Användaren löser uppgifter och fyller i en bingoruta. 
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 
  



 

  

 

Math fight - Två användare tävlar mot varandra och tränar de fyra 
räknesätten.   
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som 
läggs på hög.  

 

Maths Castle - Användaren ska försvara sitt slott. Genom att svara 
rätt på uppgifter skjuts riddarna ner av pilar. Även specialkrafter kan 
användas.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som 
läggs på hög.  

  



 

  

 

Matte +/- - En app som innehåller olika uppgifter inom addition och 
subtraktion som visualiserar detta på olika sätt. 
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tals betydelse och storlek 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  



 

  

 

Mattebageriet 1 - Användaren får hjälpa till i ett bageri. Bagaren 
säger att det går att räkna och baka samtidigt. Användaren möter 
räknesätten addition och subtraktion.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

  Talets relation till omvärlden 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  



 

  

 

Mattebageriet 2 - Användaren får hjälpa till i ett bageri. Det går bra 
för bageriet och användaren får baka större tal med räknesätten 
addition och subtraktion.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  Tals betydelse och storlek 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

  Talets relation till omvärlden 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  



 

  

 

Mattebageriet 3 - Användaren får hjälpa till i ett bageri. En kund vill 
ha tre olika sorter kakor. Användaren möter räknesätten 
multiplikation och division.   
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning  Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

  Talets relation till omvärlden 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

 

Mattekrigaren - sant falskt - Användaren får en uppgift presenterad 
på skärmen och ska avgöra om den är korrekt eller inte.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning  Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som 
läggs på hög.  

  



 

  

 

Mattemums - Med hjälp av godisbitar tränar användaren på de fyra 
räknesätten.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning  Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tals betydelse och storlek 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

 

Mingomatte - Genom memoryspel mot dig själv eller en kamrat 
tränar användaren tiokamrater, dubblor, tiotal, ental samt 
multiplikation.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning  Aritmetisk kompetens 

  Tals betydelse och storlek 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 
  



 

  

 

Moji Bingo Math - Användaren löser uppgifter och fyller i en 
bingoruta.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 
 

Montessori Matte - Appen innehåller tre olika spel där användaren 
utvecklar förmågan att göra beräkningar av tal inom addition och 
subtraktion. Användaren kan också bygga ett eget monster.    
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tals betydelse och storlek 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  



 

  

 

Multiplikation - En app som innehåller olika uppgifter inom 
multiplikation som visualiserar detta på olika sätt.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning  Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

 

Mystery math museum -  Användaren utforskar olika museum. 
Genom att lösa uppgifter som tränar de fyra räknesätten tar sig tar 
sig användaren vidare till nya rum i jakten efter trollsländor.    
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning  Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande 
faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  
Ger bakåtsyftande belöning i form av pengar, 
stjärnor eller liknande som läggs på hög.  

  
Ger framåtsyftande belöning i form av pengar, 
stjärnor eller liknande som läggs på hög.  

  



 

  

 

Mystery math town -  Användaren utforskar olika hus i en stad. 
Genom att lösa uppgifter som tränar de fyra räknesätten tar sig tar 
sig användaren vidare till nya rum i husen i jakten efter eldflugor 
och mynt.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Digital lärobok 
Motivationspåverkande 
faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  
Ger bakåtsyftande belöning i form av pengar, 
stjärnor eller liknande som läggs på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av applikationen 
som tidigare inte varit tillgängliga för 
användaren.  

  



 

  

 

Nomp - En app som är utformad som en digital bok där användaren 
löser uppgifterna.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  Tals betydelse och storlek 

  Talmönster 

  Rimlighetsbedömning 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs på 
hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av applikationen 
som tidigare inte varit tillgängliga för 
användaren. 

  



 

  

 

Number run - Genom att lösa uppgifter går det att springa förbi 
hinder och samla pengar.   
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som 
läggs på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av 
att komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

 

Penningborg - Användaren löser uppgifter och tjänar mynt som kan 
användas för att köpa saker eller resa i en tidsmaskin och spela spel.   
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Tals betydelse och storlek 

  Aritmetisk kompetens 

  Rimlighetsbedömning 

  Talets relation till omvärlden 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  



 

  

 

Pet Bingo -  En bingo-app där användaren tränar de fyra räknesätten.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Digital lärobok 
Motivationspåverkande 
faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 
 

Qnoddarne röd – Appen är ett digitalt läromedel i matematik och 
svenska.   
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

  Talets relation till omvärlden 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren. 

  



 

  

 

Qnoddarna grön - Appen är ett digitalt läromedel i matematik och 
svenska.   
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  Tals betydelse och storlek 

  Rimlighetsbedömning 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

  Talets relation till omvärlden 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

  



 

  

 

Räkna - Användaren klickar in sig på olika digitala böcker som har 
titlarna: tal, addition, subtraktion, multiplikation och division.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  Tals betydelse och storlek 

  Talmönster 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

  



 

  

 

Räkneapan - Användaren ska hjälpa apan till banangrottan. Genom 
att klara uppgifterna som tränar de fyra räknesätten skjuter apan ner 
eller tar sig förbi motståndarna längst vägen. 
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

  Siffran som symbol och dess relation till antal 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av applikationen 
som tidigare inte varit tillgängliga för 
användaren. 

 

Räkneråttan - Användaren löser uppgifter och när det kommer en 
råtta på skärmen gäller det att klicka på den snabbt, annars själ den 
en av användarens belöningar.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

  Rimlighetsbedömning 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

  



 

  

 

Räknetornet - Användaren börjar sitt räknande längst ner i ett räkne-
torn. När uppgifterna genomförs korrekt möter användaren nya 
uppgifter på nästa nivå i räkne-tornet.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Rimlighetsbedömning 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

  



 

  

 

Sortera 123 - Användaren klickar på bilder av olika föremål som leder 
vidare till uppgifter.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Tallinje 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

 

Tiokompisar - Appen innehåller tre spel där användaren tränar på att 
dela upp tal.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som 
läggs på hög.  

  



 

  

 

Zcooly Affären 1 - Användaren hjälper Håke med olika sysslor i en 
affär.   
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tals betydelse och storlek 

  Talmönster 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

  Talets relation till omvärlden 

Layout 

Stimuli Hög 

Pedagogisk design Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

  



 

  

 

Zcooly Affären 2 - Användaren hjälper Håke med olika sysslor i en 
affär.   
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  Tals betydelse och storlek 

  Talmönster 

  Talets relation till omvärlden 

Layout 

Stimuli Hög 

Pedagogisk design Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

  



 

  

 

Zcooly Affären 3 - Användaren hjälper Håke med olika sysslor i en 
affär.   
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  Tals betydelse och storlek 

  Talmönster 

  Talets relation till omvärlden 

Layout 

Stimuli Hög 

Pedagogisk design Utforskande design  

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren  

  



 

  

 

Zcooly Gruvan - Användaren ska gräva efter skatter i en gruva 
genom att lösa uppgifter.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av 
att komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

 

Zcooly Raketen - Användaren reser till olika planeter genom att lösa 
uppgifter som tränar multiplikation. Genom att samla mynt kan 
användaren köpa saker i rymdaffären.  
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Aritmetisk kompetens 

Layout 

Stimuli Medel 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Individuella lärovägar  

  Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som 
läggs på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av 
att komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  

 



 

  

Zcooly Räknepatrullen - Genom att lösa uppgifterna i appen hjälper 
du hamstrarna som hamnat i knipa.   
Analysområde Kriterier 

Matematisk innehåll 

Taluppfattning Talets olika representationsformer 

  Aritmetisk kompetens 

  Tallinje 

  
Siffran som symbol och dess relation till 
antal 

Layout 

Stimuli Låg 

Pedagogisk design Digital lärobok 

Motivationspåverkande faktorer Ger återkoppling 

  Ger belöning  

  

Ger bakåtsyftande belöning i form av 
pengar, stjärnor eller liknande som läggs 
på hög.  

  

Ger framåtsyftande belöning i form av att 
komma vidare till nya delar av 
applikationen som tidigare inte varit 
tillgängliga för användaren.  
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