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Abstrakt 
Syftet med studien var att analysera matematikappar gällande addition och talområdet 
0-20. Studiens frågeställningar besvarades utifrån Bernsteins teori. Centrala begrepp 
för teorin är klassifikation och inramning och de här verkade som analysverktyg. 
Studien syftade även till att se vilka kopplingar till Lgr11 som apparna kunde göra 
och vad det fanns för valmöjligheter i apparna. De delar som undersöktes utifrån 
Lgr11 var det centrala innehållet och syftets sammanfattning. Valmöjligheterna som 
undersöktes var om det fanns möjlighet till samarbete, individanpassade uppgifter, 
olika sorters uppgifter och om det gick att välja talområdet 0-20. Arbetet är en 
kvalitativ studie där analyserna genomfördes med innehållsanalyser i form av 
intervjufrågor till apparna. De appar som har analyserats är Nomp, King of math 
junior och Tiokompisar.  
 
I resultatet framkom det att alla tre appar hade någon koppling till Lgr11. Resultatet 
visade även på vikten av att ha ett genomtänkt syfte med appanvändandet i 
undervisningen. Nomp är en app som är användbar om läraren vill individanpassa 
uppgifter till varje elev. Appen Tiokompisar är användbar om läraren vill ha uppgifter 
där eleverna kan samarbeta eller spela tillsammans. King of math junior är användbar 
i undervisningen för den tidiga inlärningen och om läraren vill att en elev ska arbeta 
med ett visst talområde. Således är apparna användabara för olika saker vilket gör det 
betydande att läraren behöver veta vad hen vill att eleverna ska träna på för att kunna 
välja en passande app. 
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1. Inledning 
Sverige är idag ett tekniksamhälle och det är betydande för eleverna att de får en 
undervisning med material som speglar samhället. Digitala verktyg som exempelvis 
lärplatta kan vara ett sätt att tydliggöra abstrakta områden inom matematik 
(Skolverket 2011b). Det finns även andra möjligheter med lärplattor och dess appar, 
exempelvis att uppgifter kan varieras och anpassas för varje individ. Det finns många 
fördelar med att använda sig av lärplattor och dess appar, men för att användandet ska 
bli givande för elevernas lärande behöver läraren undersöka och utvärdera apparna 
(Calderon 2015). Utifrån det här skapas problem då det finns väldigt många appar att 
välja på idag. Ett problem skulle kunna vara att en lärare använder sig av  appar som 
hen tror är kopplade till undervisningens syfte utan att ha undersökt dem. Det kan 
resultera i att eleverna inte får den kunskap som var lektionens syfte från början. 
Syftet och frågeställningarna är därför kopplade till det nämnda problemet och vi 
hoppas att studien kommer kunna vara till hjälp gällande val av appar i klassrummet. I 
Lgr11 under syfte i ämnet matematik står det: “Vidare ska eleverna genom 
undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för 
att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och 
tolka data” (Skolverket 2011a:55). Med andra ord ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper i att kunna använda digital teknik.  
 
Häggblom (2012) skriver att det är flera elever som tycker att matematik är svårt och 
tråkigt, det i sin tur kan leda till dåliga resultat. Eriksson (2004) tror att dilemmat i 
många fall är att läraren undervisar på en nivå som eleverna inte behärskar och 
därmed kan det bli en klyfta mellan undervisningen och elevernas individuella 
lärande. Med andra ord kan det vara värdefullt att använda sig av elevnära saker i 
undervisningen. Appar är elevnära för många elever, därmed känns ämnet aktuellt att 
undersöka. I undervisningen används appar för att ge träning och stöd i skolarbetet. 
Det kan exempelvis handla om att räkna, läsa, skriva, kommunicera, strukturera och 
planera (SPSM 2012). I det centrala innehållet för årskurs 1-3 står det att 
undervisningen ska behandla “De fyra räknesättens egenskaper och samband samt 
användning i olika situationer” (Skolverket 2011 a:56). Utifrån egna erfarenheter är 
addition en grundläggande räkneoperation som i många fall ligger till grund för den 
första inlärningen av matematiken. Löwing (2008) förstärker det med att hon anser att 
en elev måste kunna räkneoperationerna addition och subtraktion med flyt för att 
kunna utvecklas inom ämnet matematik. I och med att räkneoperationen addition är 
viktig att lära sig för att kunna utvecklas har det här arbetet inriktat sig mot addition. 
Av egna erfarenheter finns det många appar inom ämnet matematik och det vi ska 
försöka ta reda på är om tre utvalda appar är relevanta för elevernas lärande utifrån 
läroplanen.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att få kunskap om appar i ämnet matematik utifrån Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) och se hur stor 
valmöjlighet det finns att agera på olika sätt i apparna. Analyserna görs med en 
inriktning på räknesättet addition med talområdet 0-20. 

1.2 Frågeställningar 
• Hur kan apparna och dess innehåll förankras i Lgr11 beträffande addition? 

• Finns det möjlighet att påverka vad som kan göras i apparna och i så fall hur? 
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2. Bakgrund 
Den första delen i bakgrunden är en introduktion som behandlar matematik och 
lärplattor. Därefter tydliggörs begrepp i en begreppsförklaring för att det ska bli 
lättare att följa med i arbetet och få en förståelse för begreppen. På grund av det här 
ligger begreppsförklaringen tidigt i arbetet. Efter begreppsförklaringen fortsätter 
bakgrunden med Informations - och kommunikationsteknik, lärplattor och 
addition/taluppfattning. I efterföljande delar behandlas elevpåverkan, 
individanpassning och samarbete. Valet av de sistnämnda delarna är gjorda för att 
kunna diskutera och besvara den andra frågeställningen.  
 

2.1 Bakgrundsintroduktion 
Matematik har under en längre tid haft betydelse för det vardagliga livet. Matematik 
innefattas i många vardagliga situationer och för att klara av dem krävs det ofta att 
medborgaren har en matematisk förmåga (Findahl 2013). Individens behov av att 
kunna matematik har lett till att matematikundervisning har en betydande roll i 
skolan. Det här är något som har varit viktigt långt tillbaka i tiden. Matematik är en 
förutsättning för att medborgarna ska kunna verka i samhället. Det som eleverna ska 
lära sig i ämnet matematik står skrivet i Lgr11 (Skolverket 2011). De tidigare 
läroplanerna har sett olika ut beroende på vad det varit för tid vi levt i. Dagens 
läroplan är således anpassad efter samhället vi lever i idag (Engvall 2013:Samuelsson 
2014). Samhällets teknikutveckling har bidragit till att lärplattor idag är något som har 
blivit ett allt vanligare verktyg i dagens klassrum och undervisning (Pålsson 
2013:Hernwall 2007). Lärplattor och dess appar kan användas som ett verktyg för att 
kunna läsa, skriva, kommunicera, tala och lyssna (Beschorner och Hutchison 2013). 
Det finns många olika sätt att benämna verktyget som lärplatta, surfplatta, pekplatta, 
ipad, padda och så vidare. Benämningen som kommer användas i det här arbetet är 
lärplatta.  
 

2.2 Begreppsförklaring  
 
IKT 
IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik. I många 
branscher används istället ordet IT men i skolans värld används ordet IKT för att 
benämna det här området. IKT handlar bland annat om datoranvändning i 
undervisningssammanhang (Nationalencyklopedin 2017a). IKT kan även innefatta 
lärplatteanvändning, kameraanvändning och användning av interaktiva tavlor med 
mera.   
 
Applikation 
App är en förkortning av applikation. Appar används ofta i mobiltelefoner och 
pekplattor som program. Det finns många olika sorters appar som kan användas för 
att exempelvis läsa, skriva, räkna, kommunicera, strukturera och planera (SPSM 
2012a).   
 

2.3 Informations- och kommunikationsteknik 
På arbetet, i mataffären, på gymmet, vid busshållplatsen, på restauranger, på tåget och 
på mötet, överallt möts vi av mobiler, lärplattor och datorer. Sverige är ett land som 
ligger i framkanten vad det gäller IKT (Samuelsson 2014). För flera är den digitala 
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världen en självklarhet idag och särskilt hos de unga. En påverkande faktor är dock att 
alla inte har möjligheten att använda sig av digitala verktyg. Den digitala världen kan 
vara dyr och kanske något som inte alla prioriterar. Utifrån Samuelssons (2014) 
artikel om IKT visar internationell forskning på att spridningen av den digitala 
tekniken och framförallt kunskapen är väldigt ojämn och blir därför en bidragande 
faktor när det gäller IKT i skolan. I hemmen skiljer sig också tekniken och 
kunskapen. Socioekonomiska faktorer kan således spela en roll för användandet 
(Samuelsson 2014). IKT skapar många möjligheter till lärande men möjligheterna är 
dock inte alltid självklara. Något som är viktigt vid användning av IKT är 
ämnesdidaktisk digital kompetens. För att nå den här kompetensen är det fördelaktigt 
att använda tekniken i praktiken och då både av elever och lärare och inte bara någon 
teoretiskt utbildning. På så sätt kan en fördjupad kunskap utvecklas och skapa 
genomtänkta lärandetillfällen (Erstad 2010). 
 
Enligt Johnsson (2006) tar läromedel stor plats i matematikundervisningen. Johnsson 
antyder på så sätt att undervisningen inte omfattar andra undervisningsmetoder än att 
arbeta med läromedel som matematikboken. Därmed kan lärplattor och dess appar 
vara ett betydande komplement för elevernas lärande. Samuelsson (2014) skriver att 
skolan behöver efterlikna samhället för att eleverna ska känna sig redo för framtiden. 
Granberg (2011) skriver däremot att eleverna ska lära genom IKT och inte om IKT. 
Med andra ord ska eleverna kunna uppnå ett mål i undervisningssyfte genom att 
använda sig av IKT som ett hjälpmedel och inte lära sig teoretiskt om hur IKT 
fungerar. Ett exempel skulle kunna vara att en lärare inte bara berättar om en app utan 
att eleverna får testa att spela spelen i appen. På så sätt lär sig eleverna genom att 
spela och inte bara lyssna om hur appen fungerar. Något som kan vara negativt med 
appar är att de inte granskas och lärarna får därmed inte någon hjälp vid val av appar. 
Det finns webbsidor som råder om appar, men det existerar inte något övergripande 
regelverk om vilka appa som kan användas i skolan (NCM och Nämnaren 2014).  
     

2.3.1 Lärplattor    
I Nilsens (2014) undersökning som gjorts angående lärplatteanvändning på förskolor i 
Sverige visade resultatet att läraren har en betydande roll för att lärplattan ska 
användas till rätt syfte. Barnen och de vuxnas mål med pekplattorna kan skilja sig och 
då är det viktigt att läraren tar sitt ansvar och förklarar vad syftet med att använda sig 
av lärplattan är. Många appar är tillverkade just för spelandets skull och inte ur ett 
pedagogiskt syfte (Nilsen 2014). Lärarens didaktiska syften måste genomsyra 
planeringen av undervisningen med lärplattor och appar. Det gäller för lärare att vara 
kritiska då vissa appar som används i pedagogiskt syfte inte har en pedagogisk 
utgångspunkt . Lärare bör analysera och granska apparna som hen väljer att använda 
sig av (Nilsen 2014). I en undersökning som gjorts i grundskolan med hjälp av 
klassrumsobservationer och intervjuer med lärare och elever, blev även här resultatet 
att läraren har en viktig roll gällande lärplattanvändandet. Läraren behöver ha ett 
didaktiskt tankesätt när lärplattor och dess appar ska användas i undervisningen 
(Jahnke & Kumar 2014). Med hjälp av lärplattan och utvalda appar kan det även vara 
lättare för barn att uttrycka sina ideér och tankesätt (Couse och Chen 2010). 
 
När lärplattor används kan ett socialt lärande ske om det finns chans till samarbete. 
Barnen måste på så sätt kommunicera med varandra och hjälpas åt (Beschorner och 
Hutchison 2013). Lagercrantz (2012) antyder däremot på att barn behöver en 
direktkommunikation med andra barn och vuxna istället för att kommunicera genom 
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en lärplatta. Han skriver även att lärplattan kan försämra barns koncentrationsförmåga 
och verklighetsuppfattning. I Davidsen och Christiansen (2014) undersökning som 
gjorts med 8-9 åringar angående dator- och lärplatteanvändning visade resultatet på 
att barns användning av sina händer påverkar samarbetetet mellan barn positivt. 
Användningen av händerna påverkade både samarbetet kring lärplatteskärmen och 
samarbetet överlag. Watts et al (2016) menar vidare på att användning av appar i 
matematiken främjar möjligheter till lärande. En fördel som framkommit med 
matematikappar är att det finns olika representationer och att det finns olika 
svårighetsgrader. Med andra ord kan de anpassas till varje enskild individ. De spel 
och uppgifter som finns i apparna kan uppmuntra elever att vilja lära. SPSM (2012b) 
skriver att det finns digitala program som kan anpassas till elevers individuella behov. 
I vissa appar finns det möjlighet till individanpassning.  
 

2.4 Addition och taluppfattning 
I Lgr11 är räknesättet addition en stor del av vad eleverna ska lära sig i de tidiga åren  
(Skolverket 2011). Addition är en grundläggande räkneoperation som eleverna 
behöver kunna behärska för att få en god taluppfattning (Löwing 2008: Holgersson et 
al 2013). Eriksson (2004) förstärker det med att den tidiga aritmetiska 
kunskapsbildningen är grundläggande i matematik. Det som innefattar den tidiga 
inlärningen är att förstå de fyra räknesätten och likhetstecknets betydelse. Löwing 
(2002) och McIntosh (2008) skriver att elever som har god taluppfattning behärskar 
användandet av talområdet 1-10. För att få ett flyt inom ett talområde så behöver en 
elev kunna dela upp ett tal i termer och inte bara kunna räkna ut summan. Exempelvis 
4=1+_ och 4-_=3. Detta behöver eleverna förstå för att kunna se sambandet mellan 
subtraktion och addition. Eleverna behöver även få kunskap om talområdet 10-20 och 
det kan bli problematiskt för elever då talen 11-19 inte stämmer överrens om hur vi 
säger och skriver dem. Vi säger exempelvis fjor- ton men när talet 14 skrivs ut med 
siffror vänds det och ettan (tiotalet) skrivs först och fyran (entalet) skrivs sist (ibid).  
 
En metod som Garza-Klings (2011) forskning visat på är att ”dubblor” är ett 
inlärningssätt som främjar elevers inlärning gällande tabellkunskap då många elever 
har lätt att memorera tabeller. Dubblor kan således hjälpa elever med ”nära-dubbelt”- 
kombinationer. Exempel på det är om eleverna har lärt sig alla dubblor och kan 
räkneprocessen 8+8=16 kan elevern ta hjälp av sina dubblor-kunskaper om hen ska 
utföra räkneprocessen 8+9=. Då eleven redan kan dubblan 8+8 behöver eleven endast 
lägga till 1 till.  En annan tabellkunskap som Löwing (2008) beskriver är 
”Tiokamrater/tiokompisar”. Tiokamrater är en strategi som ofta används på skolor 
som innebär att elever kan dela upp tal i olika delar för att få summan 10. För att en 
elev ska kunna förstå tiokamrater är det betydande med en god taluppfattning som 
innebär att eleven har en känsla för hur tal är uppbyggda och hur dessa kan användas 
(ibid). 
 
Eriksson (2004) har skapat en nivåmodell från nivå 0 till nivå 4 som beskriver hur 
barn kan identifiera siffror. Med identifiera innebär hur barn urskiljer eller känner 
igen något. Nivå 0 innebär att barnet inte kan identifiera några siffror eller aendast 
några inom talområdet 1-10. Nivå 1 innebär att barnet kan identifiera siffror inom 
talområdet 1-10 och nivå 2 innebär att barnet kan identifiera tal inom talområdet 1-20. 
På nivå 2 använder sig eleverna av fingrar, motorik och språk. Något som ofta syns 
hos barn som befinner sig i stadie 2 är att de börjar räkna från 1 och exempelvis inte 
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10. Exempelvis om en elev använder sig av cuisenairestavar där en hel stapel är 
antalet tio och om de ska lägga till två pluttar till räknar eleven 1,2,3,4,5... och börjar 
inte räkna från 10. Nivå 3 och nivå 4 handlar om att kunna talområdet upp till 100 och 
sedan till 1000. Flera lärare tycker att ämnet matematik är svårt att undervisa i men 
Eriksson (2004) skriver att lärare bör släppa sökandet efter den “rätta” metoden och 
istället vara öppna för nya arbetssätt och tankesätt i undervisningen.  
 
Cognitively Guided Instruction (CGI) är ett professionellt utvecklingsarbete om 
utvecklingen av elevers matematiska tänkande som är baserat på forskning. Enligt 
utvecklingsprogrammet påverkas barn av lärares instruktioner och går därför ut på att 
barn ska få tänka själva och komma fram till lösningar på egen hand. CGI är ett sätt 
att undervisa matematik på. Grundtanken i detta tillvägagångssätt är att lyssna på 
barns matematiska tänkande och använda den som underlag för undervisning. För att 
kunna ha en undervisning som speglar det här tillvägagångsättet behövs det uppgifter 
som eleverna inte i förväg vet exempelvis vilket räknesätt de ska använda.  Det som 
eleverna får innan de ska lösa en uppgift är att de får välja på att använda sig av olika 
material, som de kan ha hjälp av i sin uträkning eller använda sig av huvudräkning. 
Forskningsbasen för barns matematiska tänkande som CGI bygger på visar att barnen 
kan lösa problem utan direkt instruktion genom att använda informell kunskap om 
vardagssituationer. På så sätt ligger inte vikten i att barnen vet att de handlar om 
exempelvis addition utan att de konstruerar en lösning genom egna kunskaper och 
erfarenheter (Fennema 1992).  
 

2.5 Undervisning 

2.5.1 Elevpåverkan  
I läroplanen för grundskolan står det: “Eleverna ska få vara med och påverka 
undervisningen” (Skolverket 2011a:8 ).” Undervisningen ska utveckla elevernas 
förmåga att ta eget ansvar” (Skolverket 2011a:). I arbetet kopplas elevpåverkan till 
vad det finns för valmöjligheter i en app. Finns det valmöjligheter i en app kan det ses 
som elevpåverkan, då eleven exempelvis kan välja uppgifter, talområde eller 
arbetssätt i appen. I Rönnlunds (2013) studie som genomförts om elevpåverkan i 
undervisningen framkom det att om läraren håller en låg profil och låter eleverna få 
påverka undervisningen kan det vara till hjälp för lärandeprocessen. Med det menas 
att eleverna på så sätt kanske känner att undervisningen känns mer givande eftersom 
de själva har fått vara med och påverka den. I skolan är eleverna ofta med och 
påverkar i demokratiska omröstningar som klassråd men det kan vara fördelaktigt för 
elever att få påverka den “vanliga” undervisningen med. Skolverket (2015) skriver att 
elevinflytande gynnar elevers förmåga till att bli ansvarstagande och ökar deras lust 
att lära. Eleverna ska däremot inte fatta besluten i undervisningen utan det är lärarens 
uppgift. Läraren har skyldighet att skapa en undervisning som kan kopplas till 
kursplanen.  
 
I en studie som utförts i två årskurs fyra om elevinflytande framkom det att elever ofta 
får ha elevinflytande på sådant som ligger i gränslandet mellan elevers egen tid och 
skolan. Skolans elevinflytande omfattar många gånger att eleverna endast får vara 
med och påverka läxor och raster. ”Saker” som visats påverka elevinflytande negativt 
är ständiga lärarbyten, obegriplighet i form av att vuxna inte tror att elever förstår och 
därför inte får vara med att påverka och ett framtidsorienterat synsätt där elever ska 
lära för framtiden och inte för stunden. En svårighet gällande elevinflytande i skolan 
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kan vara att läraren och eleverna har olika åsikter angående vad elevinflytande 
innebär. Något som också framkom var att relationen mellan elever och lärare är 
betydelsefullt för att eleverna ska få ett elevinflytande (Elvstrand 2009).  
 

2.5.2 Individanpassning 
I Lgr11 står det att: “Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov” (Skolverket 2011a:8). Stensmo (1997) skriver att människor har olika 
förutsättningar och behov därmed borde lärare ta hänsyn till det och förstå att elever 
har olika inlärningsstilar. För att varje elev ska få en individanpassad utbildning 
behöver varje elev en skräddarsydd undervisning (Boo 2014). Ute i verkligheten 
fungerar det inte att göra skräddarsydd undervisning till varje elev fullt ut då tiden 
inte räcker till (Boo 2014). Enligt Bengtsson (1997) behöver en lärare ha en tanke 
bakom sin undervisning och använda sig av de tre didaktiska delarna “vad”, “hur” och 
“varför”. Med begreppet “vad” menas vilket innehåll som ska finnas med i en 
undervisning, “hur” syftar till på vilket sätt undervisningen ska utföras och “varför” 
syftar till anledningen till att undervisningen görs. Bengtsson (1997) skriver även att 
begreppet “vad” ska omfatta likväl övergripande mål som ämnesurval. Med andra ord 
menar Bengtsson att det är betydande som lärare att ta hänsyn till de övergripande 
målen i sin lektionsplanering och inte bara rikta in sig på kursplanen.  
 

2.5.3 Samarbete 
I läroplanens första del står det att eleverna ska utveckla sin förmåga att samarbeta 
med andra (Skolverket 2011a). Forslund Frykedal (2008) menar på att samarbete 
bidrar till en utveckling både social och intellektuellt. Samarbete främjar således 
förmågor såsom problemlösning, begreppsinlärning och språklig kommunikation. 
Johnson och Johnson (2007) anser att dagens samhälle inte kan utvecklas om 
människor inte samarbetar och tar hänsyn till varandra. Enligt Johnsson och Johnson 
(2007) behöver ungdomar arbeta tillsammans i skolan då de anser att det är i det 
vardagliga livet samarbetsförmågan utvecklas. Serder (2013) antyder istället på att 
samarbete kan skapa missförstånd då människor har olika uppfattningar om saker och 
ting. Med andra ord kan två personer uppfattat exempelvis en matematikuppgift olika 
utifrån vad de har för erfarenheter och förförståelse. Ett sammanhang kan på så sätt 
uppfattas olika av olika människor och på så sätt kan missförstånd skapas. Andersson 
(2011) instämmer att samarbeta inte är en fördel för lärandet, då han skriver att 
lärande genom en till en är den mest effektiva inlärningen hos människor. Lärande 
genom en till en innebär att varje elev ska ha varsin lärare. Författaren anser däremot 
att det inte går att bemöta, då det inte finns möjlighet att ha en lärare till varje elev. 
Det framkommer även att författaren anser att datorprogram borde kunna göra det 
möjligt i framtiden, men hur finns det ingen lösning på än (ibid).   

3. Teori  
Bernsteins (1997) teori om ramfaktorer grundar sig i hans tankar kring att samhället 
består av olika klasser. Antalet olika klasser baseras på samhällets arbetsfördelning. 
Bernstein anser att det finns orättvisor och ojämlikheter mellan klasserna och att dessa 
hålls uppe genom kontroll och makt. I hans teori spelar begreppen kontroll och makt 
en viktig roll. När begreppen används i utbildningsvetenskap, benämns de istället med 
orden inramning (framing) och klassifikation (classification) (Bernstein 1997). I 
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studien syftar således kontroll och makt exempelvis till hur styrd och förutbestämd en 
app är. 
 
Det är ramfaktorerna klassifikation och inramning som har använts i den här studien 
då de passade till syftet och frågeställningarna. Klassifikation syftar till hur 
undervisningens innehåll är avgränsat och hur tydligt det är gjort. Inom klassifikation 
finns två indelningar, stark klassifikation och svag klassifikation. Stark klassifikation 
innebär att undervisningen inriktar sig på ett visst innehåll, exempelvis ett visst ämne 
eller en viss aktivitet (Bernstein 2000). Exempel på det skulle kunna vara ämnet 
matematik eller ett räknespel i en app. Svag klassifikation syftar till att flera 
aktiviteter eller ämnen integreras. Svag klassifikation kan ses som motsatsen till stark 
klassifikation. Exempel på det skulle kunna vara att undersöka hur mycket en app har 
med från det centrala innehållet utifrån Lgr11. Har appen en stark klassifikation har 
appen inte alls mycket med från det centrala innehållet och har den en svag 
klassifikation har den med mycket från det centrala innehållet. Därmed blir det ett 
avgörande om en app har svag respektive stark klassifikation inom ett visst område i 
appen. Den andra ramfaktoren inramning handlar om hur styrd en aktivitet är och det 
syftar till vilka valmöjligheter det finns att påverka aktiviteten. Inom inramning 
används det också två indelningar, stark inramning och svag inramning. Stark 
inramning innebär att aktiviteten är styrd och går ej att påverka medan svag inramning 
innebär att aktiviteten går att påverka (Bernstein 2000). Med det menas vilka val som 
går att göra i appen gällande nivå och arbetssätt. Det kan även handla om vad elever 
eller lärare kan påverka under spelets gång med andra ord vad de har för makt i 
appen. Har appen få valmöjligheter har appen en stark inramning och finns det många 
valmöjligheter har den en svag klassifikation. Exempel på det skulle kunna vara om 
det finns möjlighet att välja räknesätt, talområde eller om det finns chans till 
samarbete i appen. Om en app har många olika spel men valmöjligheten till samarbeta 
endast finns i ett av spelen resulterar det till att den appen har en stark inramning när 
det syftar till samarbete. Har däremot en app många olika spel och det finns chans till 
samarbete på många av spelen blir det svag inramning gällande samarbete. I det här 
arbetet kopplas svag respektive stark klassifikation till hur många punkter från det 
centrala innehållet och syftets sammanfattningspunkter från Lgr11 en app har med. 
Inramning har använts för att se hur mycket frihet det finns i apparna. En förklaring 
kopplat till arbetet kommer i analysmetoden.  

4. Metod 
I efterföljande metoddel behandlas rubrikerna kvalitativ metod, datainsamling, urval, 
genomförande, etiska överväganden, trovärdighet och analysmetod.  
 

4.1 Val av metod  
Undersökningen har utförts genom att framtagna frågor har ställts till de olika 
apparna. Frågorna är framtagna så de kan kopplas till syftet och frågeställningarna. På 
så sätt blev det en “intervju” mellan oss och apparna och därmed är det här arbetet en 
kvalitativ studie (se bilaga 1). En kvalitativ studie syftar till att skapa en djupare 
förståelse för det som undersöks (Denscombe 2009). I det här fallet ligger fokus på att 
få en djupare förståelse kring apparnas koppling till Lgr11. Svaren från intervjun 
mellan oss och apparna har sammanställts, diskuterats och kopplats till Bernsteins 
teori. Genom att ha använt sig av intervju som metod inom kvalitativ forskning 
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skapas det möjlighet till förståelse eller i det här fallet apparna som intervjuats (Dalen 
2015). Tanken var att skapa en förståelse för apparna och dess innehåll kopplat till 
inlärning inom matematik och talområdet 0-20. 
 

4.2 Datainsamling  
Vår insamlade data blir svaren från intervjufrågorna som ställts till apparna. Empirin i 
arbetet är en innehållsanalys och att göra en innehållsanalys innebär att undersöka 
innehållet i en text på djupet (Denscombe 2009). Apparna har tolkats och analyserats 
med hjälp av intervjufrågorna och på det viset har det skapat en förståelse kring 
apparna. Enligt Denscombe (2009) kan en innehållsanalys göras på text, bild eller 
ljud. I det här arbetet har vi fokuserat på uppgifternas innehåll och därmed är det text 
som analyseras. Denscombe (2009) skriver även att analysen kan vara en hjälp till att 
hitta nya aspekter av innehållet som tillverkaren kanske inte ens har uppmärksammat. 
I och med att det här arbetet utgår från läroplanen och vad det finns för valmöjligheter 
i appen blir det saker som undersöks som kanske inte tillverkaren har tänkt på.  
 

4.3 Urval 
I den här studien användes en iPad för att analysera apparna. Med andra ord har det 
inte undersökts hur apparna fungerar på exempelvis mobiltelefoner, androida 
läraplattor eller datorer. För att kunna göra ett urval av relevanta appar har det 
skickats ut frågor i tre olika facebook- grupper om vad lärare använder sig av för 
matematikappar gällande addition inom talområdet 0-20. En del av urvalsprincipen 
som använts är objektiv, då de lärare som har svarat fick välja fritt på matematikappar 
som de använder inom addition och talområdet 0-20. Urvalet har gjorts för att 
förhoppningsvis få en värdefull data, som till viss del speglar vad lärare använder för 
appar i Sverige (Denscombe 2009). De facebookgrupper som frågorna skickades ut 
till benämns som, “Mitt lilla klassrum på nätet”, “Matematik F-3” och “iPads i skola 
och förskola”. I grupperna kan alla som är intresserade av pedagogik och 
undervisning gå med. Frågorna (se bilaga 2) om vad matematiklärare använder för 
matematikappar, resulterade i tre stycken appar. De tre mest frekvent använda 
apparna valdes som analysobjekt och antalet kändes rimligt att hinna med under 
tidsbegränsningen. Det var 54 stycken lärare som svarade och det var 27 olika appar 
som de gav förslag på. En lärare kunde nämna mer än en matematikapp som de 
använder sig av.   
 
Nomp var den app som flest lärare använde i matematikundervisningen och det var 27 
stycken som använde sig av den. “King of math junior” var 13 lärare som använde sig 
av. “Tiokompisar” var 11 stycken lärare som använde. “10 monkeys” var det 14 
stycken som använde,  men det var ingen app utan en hemsida därmed blev den 
utesluten. Appen “King of math junior” insåg vi senare bara innehålla talområdet 0-10 
och inte 0-20. Det fanns däremot en annan app som heter “King of math” och den 
innehöll talområdet 0-20 men där gick det inte träna på enbart 0-10 så den valdes bort. 
I “King of math” stegrade svårighetsgraden jättefort så den kändes inte användbar. 
Det fanns enbart några enstaka uppgifter gällande talområdet 0-20 innan spelen 
stegrades högre upp i svårighetsgrad. På så sätt valde vi att enbart rikta in oss på 
“King of math junior” för att få med grunderna i talområdet 0-20. Här nedanför visas 
resultatet av hur många som använde sig av apparna Nomp, King of math junior och 
Tiokompisar. 
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Resultat:  
Nomp: 27 stycken 
King of math junior: 13 stycken 
Tiokompisar: 11 stycken 
 

4.3.1 Urval av appar  
Nomp 
Företag: Selessia AB 
Ålder: 4 + 
Pris: Gratisversion men går att uppgradera till Nomp Plus och då kostar den.  
Skolan: 40 kr /elev för ett år. 
Förälder: 29 kr/månad eller 290 kr för ett år 
Lärare: 1490 kr för ett år med upp till 35 elever 
 
Appbeskrivning av företaget:  
Appen Nomp kan användas gratis men den går även att uppgradera till Nomp Plus 
och då tillkommer en avgift. I appen kan barn göra olika matematikuppgifter. Appen 
skapades på grund av att de som utvecklade Nomp ville skapa en tjänst där barn, 
lärare och föräldrar skulle kunna göra läxor till något roligt. I appen kan spelaren 
samla medaljer och se sina framsteg. Spelaren tävlar inte mot andra utan mot sig 
själv. Lärare och/eller föräldrar kan ge spelaren uppdrag. Både spelaren själv och 
lärare/föräldrar kan då följa spelarens utveckling. I appen går det att välja på över 800 
uppgifter och är tillverkad för att kunna individanpassas. Nomp ska bidra med rolig 
matematik som ska göra spelaren motiverad  (Salessia AB 2012).   
 
King of Math Junior 
Företag: Oddrobo Software AB 
Ålder: 6-8 år 
Pris: Engångskostnad 30 kr 
 
Appbeskrivning av företaget:  
Appen King of math junior utspelar sig i medeltida miljö och innehåller olika 
matematikspel. I appen kan träna på matematikfrågor och lösa pussel. Utifrån 
resultaten samlar spelaren på stjärnor och får medaljer för sin prestation. I spelen går 
det att möta andra. King of math junior vill introducera matematik på ett inspirerande 
och lättillgängligt sätt. Appen vill även väcka intresse och göra matematiken rolig. 
Spelaren uppmuntras att lösa problem inom olika områden. De olika områdena finns 
som böcker för eleverna att trycka på. Appens område (böcker) är bland annat 
addition, subtraktion, multiplikation, geometri, division, jämförelser, mätning, bråk 
och pussel (Oddrobo Software AB 2012).  
 
Tiokompisar 
Företag: Digitalt Hjarta AB 
Ålder: 6-8 år 
Pris: 50 kr 
 
Appbeskrivning av företaget:  
Tiokompisar är en app som ska automatisera inlärning av tiokompisar på ett roligt och 
lustfyllt sätt. Med tiokompisar menas de ental som i par bildar summan tio. Genom 
spelen i appen ska de grundläggande kunskaperna i matematik befästas. Tanken med 
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appen är att lärandet ska vara lättillgängligt och genom att träna på att automatisera 
räknandet ska barnet få en bättre förståelse för matematik även senare i livet. Appen 
ska förbereda barnet med kunskap för att senare kunna lösa svårare 
matematikproblem. I appen Tiokompisar kan du inte bara träna på just tiokompisar 
utan även på högre talkamrater som exempelvis 20, 25, 50, 100 och 1000. Appen 
introducerar även algebra som ingår i målen för årskurs 4-6 i läroplanen 2011. Appen 
innehåller olika sorters spel där spelaren kan välja på att spela själv eller upp till fyra 
personer samtidigt (Digitalt Hjarta AB. 2013).   
 

4.4 Tillvägagångssätt  
För att kunna genomföra appanalysen behövdes ett visst antal appar väljas ut. För att 
få en bild som speglar dagens skolor tillfrågades olika lärare i tre facebookgrupper 
angående vad de använder för appar gällande addition i talområdet 0-20. De tre appar 
som flest lärare rekommenderade valdes ut till arbetet. Efter att urvalet av appar gjorts 
togs intervjufrågor till apparna fram. Frågorna grundar sig i arbetets syfte och 
frågeställningar. För att kunna besvara intervjufrågorna provspelades apparna. 
Intervjufrågorna som togs fram testades sedan i form av en pilotstudie på en app som 
inte har använts i studien. Pilotstudien gjordes för att se om intervjufrågorna var 
passande eller inte. Efter genomförandet av pilotstudien togs några frågor bort och 
några ändrades lite. Exempelvis tog frågan som var kopplad till kunskapskraven bort 
då det var svårt att avgöra om en elev kunde nå kunskapskravens mål genom att bara 
använda sig av en app. Från början var tanken att ha frågor som var kopplade till 
syftet och förmågorna men efter pilotstudien slogs de frågorna ihop till en fråga. Det 
gjordes för att de ansågs bli för lika för syftets sammanfattning innehåller förmågorna. 
Därefter genomfördes den riktiga intervjun mellan oss och apparna. För att apparna 
skulle analyseras på ett tillförlitligt sätt strukturerades frågorna och svaren upp. För att 
få en trovärdig appanalys är det viktigt med struktur och frågor som går på djupet 
(Danielsson 2012). Att kategorisera upp innehållet är givande för tydligheten och 
resultatet (Krippendorf 2004). Det här arbetet har kategoriserats utifrån Bernsteins 
(1997) indelning klassifikation och inramning.  Frågorna till apparna har legat till 
grund för att kunna besvara syftet och frågeställningarna i arbetet. Alla tre appar har 
analyserats utifrån samma intervjufrågor.       
 

4.5 Etiska överväganden 
Vid forskning ska vissa etiska principer följas. De berörda etiska principerna är 
samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialtetskravet och informationskravet. Att 
dessa regler finns beror på att det är viktigt att visa respekt för de människor som är 
inblandade i forskningen (Vetenskapsrådet 2002). De etiska överväganden som gjorts 
är att vi har kontaktat de företag som har tillverkat och ansvarar för apparna. Frågor 
som har ställts är om företagen godkänner att deras appar finns med i vår studie. 
Samtyckeskravet i det här fallet blir att företagen godkänt att apparna får användas i 
studien. Då appar har analyserats har ingen privatperson blivit berörd. Med 
nyttjandekravet menas att uppgifterna som berör företagen inte får föras vidare. 
Konfidentialitetskravet syftar till att personuppgifter inte får skickas vidare eller 
publiceras och informationskravet syftar till att forskaren måste informera de personer 
som är berörda (Vetenskapsrådet 2002). Det här är etiska principer som har tagits 
hänsyn till i och med det här arbetet.  
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4.6 Trovärdighet  
För att få en tillförlitlighet till studien gjordes appanalyserna först var för sig för att 
sedan sammanställas till ett resultat. För att en studie ska vara trovärdig ska andra 
forskare kunna komma fram till samma resultat (Allwood & Eriksson 2012). 
Trovärdigheten för studien har stärkts då samma frågor har ställts till alla tre appar. 
Studien utgår från en kvalitativ metod och det syftar till att det är en studie som går på 
djupet. En kvalitativ studie innehåller relativt lite fall. I det här arbetet är det tre appar 
som har analyserats djupgående därmed resultatet trovärdigt kopplat till tidsramen. 
För att en studie ska kunna ha en överförbarhet ska den kunna användas i andra 
undersökningar (Denscombe 2009). En förklaring till det skulle kunna vara att studien 
ska kunna vara relevant i andra sammanhang än i just det här. Vi anser att den här 
studien borde kunna användas i andra sammanhang eller av andra personer. Den här 
appanalysen ska förhoppningsvis kunna vara till hjälp för andra lärare och 
pedagoger.   
 

4.7 Analysmetod 
Den insamlade datan har bearbetats med hjälp av Bernsteins teori. Utifrån vad som 
kom fram från “intervjuerna” till apparna kopplades resultatet sedan till om apparna 
hade stark respektive svag klassifikation och om de hade stark respektive svag 
inramning. Enligt Denscombe (2009) behövs det ett strukturerat tillvägagångssätt för 
att resultatet ska bli tydligt. För att göra kopplingen till teorin tydlig har en 
egentillverkad modell gjorts för att resultatet skulle bli lätt att läsa av. Förklaring av 
modellen visas längst ner i analysmetoden. I resultat och analysdelen är det uppdelat 
utifrån varje app kopplat till teorin på grund av att vi anser att resultatet blir tydligast 
då. Den egentillverkade modellen som omfattar de appar som analyserats ligger längst 
ner i resultat och analysdelen som en sammanfattning för att få en tydlig överblick.  
 
Utifrån vår tolkning av Bernsteins teori (1997) kopplat till arbetet kommer de 
frågeställningar som är direkt kopplade till Lgr11 behandlas under klassifikation och 
de frågeställningar som inte är eller indirekt är kopplade till läroplanen kommer 
behandlas under inramning. Då syftet för matematik i Lgr11 står skrivet i textform har 
en avgränsning gjorts och analyserna kring syftet och förmågorna kommer endast 
utgå från syftets sammanfattning som står i punktform. Avgränsningen har gjorts då 
det blir för mycket att använda sig av alla meningar i syftet och därför har endast 
sammanfattningen använts för att få ett så rättvist resultat som möjligt. Syftet för 
matematiken sammanfattas i form av fem punkter i Lgr11 och för att en app ska ha 
svag klassifikation ska den omfatta tre av fem punkter. Om en app däremot innehåller 
två eller färre punkter har den en stark klassifikation.  En ytterligare avgränsning som 
gjordes var att en hel punkt från det centrala innehållet eller syftets sammanfattning 
behövde inte finnas med i appen för att den punkten skulle räknas. Utan det krävdes 
endast att något från punktens innehåll fanns med i appen. Det centrala innehållet i 
Lgr11 står skrivet i punktform. Det centrala innehållet utifrån matematik årskurs 1-3 
innehåller 19 olika punkter, som omfattar arbetsområden som Sveriges skolor ska ha 
med i sin undervisning. Det är endast fem punkter som kan kopplas till räknesättet 
addition och talområdet 0-20 (Skolverket 2011a). Eftersom det finns fem möjliga 
punkter kommer det avgöras om en app har svag respektive stark klassifikation på 
samma sätt som gjordes i syftet. Med andra ord om en app har stark klassifikation 
innehåller den två eller färre punkter från det centrala innehållet. Här under 
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presenteras de punkter från syftets sammanfattning och det centrala innehållet som 
studien innefattar.  
 
Punkterna från syftets sammanfattning: 

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

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

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

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Skolverket 
2011a:56) 

 
Punkterna från det centrala innehållet: 

• “Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de 
kan användas för att ange antal och ordning.	

• 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.  

• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.” (Skolverket 2011a:56).  
• ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.” (Skolverket 

2011a:57).  
 

Gällande den andra punkten från det centrala innehållet kommer det inte undersökas 
om det finns något samband mellan de fyra räknesätten då studien endast inriktar sig 
på addition.  
 
Exempel utifrån pilotstudien: 

Klassifikation 
Appen från vår pilotstudie hade 3 av 5 punkter från det centrala innehållet därmed 
har appen svag klassifikation gällande det centrala innehållet. I modellen kommer 
det därmed stå centralt innehåll i den ruta som visar svag klassifikation. I från 
syftets sammanfattning fanns det med 4 av 5 punkter vilket leder till svag 
klassifikation och det skrivs med in i modellen. 

Inramning 
I ett av de tio olika spelen i appen ges det möjlighet till samarbete. Det resulterar i 
att appen får en stark inramning gällande samarbete, då det motsvarar en liten del 
av appen. I modellen kommer samarbete stå i rutan stark inramning. Det finns 
ingen möjlighet till individanpassade uppgifter i appen. På så sätt går det inte 
avgöra om den har stark eller svag inramning inom området. Det resulterar till att 
det inte går sätta in individanpassade uppgifter i modellen. I den här appen finns 
det inte många valmöjligheter gällande olika uppgifter, spelaren var tvungen att 
klara ett spel/uppgift innan hen kunde gå vidare. De valmöjligheter som finns är att 
spelaren kan välja på de spel/uppgifter som den redan har klarat. Därmed blir det 
en stark inramning gällande valmöjligheter av olika sorters uppgifter och det 
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kommer sättas i den rutan av modellen. Det finns valmöjlighet i appen att välja 
olika talområden. Exempelvis 0-10, 0-20, 10-20. Då det finns valmöjlighet 
resulterar det till att det blir en svag inramning inom det här området.   

 

5. Resultat och analys 
Det som kommer behandlas i den här delen av arbetet är resultatet kopplat till teorin. 
Resultaten av apparna kopplat till teorin skrivs var för sig, då det blir tydligt vad varje 
app har för resultat utan att jämföras med varandra. Varje app har på så sätt inramning 
och klassifikation som underrubriker. Sist i resultatanalysen finns den egengjorda 
modellen för att det ska bli tydligt för läsaren att se kopplingen till teorin.  
 

5.1 King of math junior 
 
Klassifikation 
I den här appen finns det med två stycken punkter från sammanfattningen i syftet och 
därmed har appen en relativt stark klassifikation när det gäller syftet. De punkter som 
benämns är: 
 
“använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp” 
(Skolverket 2011a: 56). De begrepp som finns med i appen är addition och summa. I 
appen använder spelaren de här begreppen men analyserar inte dem. Begreppet 
addition står på den bok som spelaren kan välja att arbeta med i spelet. I boken finns 
det kapitel och varje gång spelaren kommer till ett nytt kapitel står det addition. Det 
står “summa?” i några av de olika kapitlena som spelaren kommer till. Då ska 
spelaren räkna ut summan och välja ett av de fyra alternativen som finns. Det finns 
med samband mellan begrepp för att spelaren behöver förstå begreppen och dess 
innebörd. 
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“välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter” (Skolverket 2011:56). I appen väljer spelaren inte någon metod utan 
spelaren använder sig av de metoder som uppgifterna har för att lösa beräkningarna. I 
appen var det mycket metoder med automatiseringar. Det finns exempelvis med 
händer som håller upp fingrar som spelaren ska addera ihop eller prickar på tärningar 
som ska adderas ihop.  
 
I den här appen finns det med fyra av de fem utvalda punkterna från det centrala 
innehållet. Det visar på att appen har en svag klassifikation när det gäller det centrala 
innehållet. De punkter som benämns är: 
 
“Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 
användas för att ange antal och ordning” (Skolverket 2011a:56). Naturliga tal finns 
med i varje uppgift i appen. Uppdelning av tal finns med i appen i form av att spelet 
visar exempelvis en hand med tre fingrar och en hand med fem fingrar sen ska 
spelaren kunna lägga ihop och välja rätt summa av de fyra olika svarsalternativen som 
finns. Det finns även med uppgifter med tärningar som är upplagda på samma sätt . I 
ett av kapitlena i additionsboken finns det med en tallinje där spelaren ges 
möjligheten att skapa en förståelse för talens ordning. Den uppgiften går ut på att 
spelaren ska räkna ut hur mycket det exempelvis är mellan talen två upp till åtta.  
 
“De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer” 
(Skolverket 2011a:56). I appen går det att välja mellan alla räknesätten men då 
studien riktar in sig på addition är det bara det området som ställts frågor till och 
analyserats. Appen innehåller addition och dess egenskaper exempelvis ska spelaren 
lägga ihop vardagliga saker så som frukter, fingrar och tärningars prickar. Det finns 
även med algoritmer och tallinjer som utgår från addition. I den här appen finns det 
endast med talområdet 1-10. Det finns en annan app som heter “King of math” som 
har en högre svårighetsgrad och där finns det med upp till 20.  I appen räknar spelaren 
enbart summa förutom i ett kapitel där spelaren ska sätta ut en term eller summa i en 
algoritm. Benämningen term används dock inte. 
 
“Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 
överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 
Metodernas användning i olika situationer.” (Skolverket 2011a:56). Det är förvalda 
metoder som används i appen, som nämnts ovan är det tärningar, tallinje, fingrar, 
äpple, päron och algoritm. 
 
“Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse” (Skolverket 2011a:56).  
Det finns inga likhetstecken i kapitlena förutom i ett kapitel med algoritmer och där 
ska spelaren sätta ut både termer och summa. Spelaren  behöver förstå betydelsen 
med likhetstecknet, men likhetstecknet finns inte med.  
 
Inramning 
Det är en stark inramning i appen “King of math junior” då det endast finns ett val i 
appen utifrån våra frågeställningar. I appen finns det inga uppgifter som kan 
individanpassas och det finns inga uppgifter där flera spelare kan samarbeta, därmed 
finns det ingen inramning när det gäller individanpassade uppgifter och 
samarbetsuppgifter. Som nämnts ovan går det inte välja uppgifter inom addition. 
Spelaren måste klara kapitlena i ordning för att komma till nästa kapitel med uppgifter 
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i, men de olika uppgifterna använder sig av olika metoder. Det som går att välja är 
vilket område inom matematiken som spelaren vill arbeta med. Det går att välja 
mellan addition, subtraktion, division, multiplikation, geometri, jämföra, pussel, mäta, 
räkna och bråk. Det finns ingen valmöjlighet att välja talområdet 0-20 för det som 
finns i boken addition är talområdet 0-10. Som skrivits tidigare finns det en “King of 
math” app med högre svårighetsgrad där spelaren kan träna på 1-20 men det går inte 
välja att arbeta med endast 1-10.  
 

5.2 Tiokompisar 
Klassifikation 
Appen “Tiokompisar” innehåller tre av fem punkter från syftets sammanfattning. Det 
här bidrar till att Tiokompisar har en svag klassifikation.  
 
Den första punkten från syftet som benämns är: “använda och analysera matematiska 
begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket 2011a: 56). Förklaringen till att 
den här punkten finns med är för att spelaren får träna på likhetstecknet och dess 
betydelse men även på algebrauppgifter där spelaren behöver ha kunskap om 
termerna och inte bara kunna räkna ut summan. På så sätt tränar spelaren på term och 
summa. Ett annat begrepp som spelaren behöver ha förståelse för är additionstecknet 
och dess samband. Andra begrepp som benämns är tiokompisar, talkamrater och 
sekunder.  
 
Den andra punkten från syftets sammanfattning är: “välja och använda lämpliga 
matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Skolverket 
2011a: 56). I appen visar sig den punkten i form av att spelaren använder sig av och 
övar genom lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Det 
finns dock ingen möjlighet att att själv få välja metod utan de är redan förutbestämda.  
 
Den tredje punkten från syftet som kan kopplas till appen är: “använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser” (Skolverket 2011a: 56). Den här punkten kopplas till 
appen då det finns möjlighet att spela flera spelare åt gången. Då flera personer kan 
spela på samma gång ges möjligheten att kunna samtala och hjälpas åt i spelen.   
 
Appen “Tiokompisar” innehåller fyra av fem möjliga punkter från det centrala 
innehållet. Det i sin tur resulterar i att “Tiokompisar” har en svag klassifikation som 
innebär att flera aktiviteter integreras.  
 
Den första punkten från det centrala innehållet som kan kopplas till appen är: 
“Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 
användas för att ange antal och ordning.” (Skolverket 2011a: 56). I appen visar den 
punkten sig i form av att spelaren ska dela upp tal i talkamrater. Naturliga tal 
använder sig spelaren av hela tiden. Något som dock inte finns med är att talen ska 
anges i ordning. 
 
Den andra punkten från det centrala innehållet är: “De fyra räknesättens egenskaper 
och samband samt användning i olika situationer.” (Skolverket 2011a: 56). Punkten 
finns med då uppgifterna handlar om addition och spelaren får använda sig av 
addition i olika situationer. Appen innehåller dock inga fler räknesätt än addition.  
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Den tredje punkten som visar sig i appen “Tiokompisar” är: “ Centrala metoder för 
beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid 
beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika 
situationer.” (Skolverket 2011a: 56). Det som finns med från den punkten är centrala 
metoder för beräkning och huvudräkning med naturliga tal i olika situationer. 
Skriftliga metoder och miniräknare berörs ej.  
 
Den fjärde och sista punkten som finns med i appen “Tiokompisar” är: “Matematiska 
likheter och likhetstecknets betydelse.” (Skolverket 2011a: 56). Den punkten visar sig 
i form av att spelen innehåller likhetstecknet och spelaren behöver förstå tecknets 
innebörd. Likhetstecknets betydelse speglas bland annat i algebrauppgifter.  
 
Inramning 
Appen “Tiokompisar” har en stark inramning gällande individanpassning då appen är 
relativt styrd och det går inte påverka särskilt mycket i spelen. I appen “Tiokompisar” 
går det att individanpassa val av talområde efter olika individer. Det som går att 
anpassa gällande talområde är om spelaren exempelvis vill arbeta med talområdet 5, 
6, 7, 10, 15 och 20... och det är spelaren som gör valet. Eftersom det är spelaren som 
väljer talområde styrs det av eleven och inte läraren, föräldern eller appen. I det första 
spelet måste spelaren klara alla talkamrater till tio först för att kunna spela vidare, 
annars kommer de talen tills spelaren har klarat dem. Därmed styr appen på det sättet. 
I det andra och tredje spelen går det inte göra några individanpassningar. När det 
gäller samarbete har appen “Tiokompisar” en svag inramning. I två av tre spel går det 
att spela fler än en person vilket gör att möjligheten till samarbete är stor. I appen 
finns det tre olika sorters spel och i ett av spelen kan antingen spela själv eller upp till 
fyra personer. I det spelet är det inte någon tävling utan spelarna spelar i tur och 
ordning och har möjlighet att hjälpa varandra. I ett av de andra spelen kan två 
personer spela samtidigt. I det här spelet blir det mer en tävling då det gäller att svara 
så snabbt som möjligt innan kompisen hinner svara. I det tredje spelet går det endast 
spela en person. 
 
Gällande vad det finns för valmöjligheter att arbeta med olika sorters uppgifter har 
appen “Tiokompisar” en stark inramning. Anledningen till att det blir en stark 
inramning är för att det endast finns tre olika spel att välja mellan. Urvalet av olika 
spel eller övningar är inte särskilt stort och därför blir det en stark inramning. När det 
gäller valmöjligheten att arbeta med talområdet 0-20 har “Tiokompisar” en svag 
inramning och det beror på att det finns olika valmöjligheter gällande att välja 
talområde. De olika talområden eller som appen beskriver det talkamrater som 
spelaren kan välja mellan är 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 och 20. Det går även arbeta med 
högre talkamrater men det är inte vad studien inriktar sig på. Att spelaren kan träna på 
talkamrater till att de åtta olika områdena ger en omfattande valmöjlighet och det 
resulterar i en svag inramning. 

5.3 Nomp 
 
Klassifikation 
Appen “Nomp” innehåller tre av fem punkter från syftets sammanfattning. Det här 
bidrar till att “Nomp” har en svag klassifikation gällande syftets sammanfattning.  
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En av punkterna som finns med från syftet är: “formulera och lösa problem med hjälp 
av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket 2011a:55). 
Spelaren kan välja att göra något som “Nomp” kallar “kluringar” som kan kopplas till 
att lösa matematiska problem. Det som är relevant i det här arbetet är att spelaren kan 
välja mellan kluringar med addition upp till 10 eller kluringar med addition upp till 
20. Kluringarna är problemlösningsuppgifter i textform. Spelaren kan värdera sina 
strategier och metoder som hen använder sig av själv eller om läraren eller föräldrarna 
frågar hur hen har tänkt och vad spelaren använde för strategi och metod. 
 
I Lgr11 under syftets sammanfattning står det att ett av syftena med matematik är att: 
“använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp” 
(Skolverket 2011a:55). De matematiska begrepp som finns med när spelaren ska välja 
vad den ska spela är: Dela upp, addition, upp till, talkamrater, summa, öppna utsagor, 
en mer, två mer…, öka med, plus, övergång, dubblor, (tiotal) och lägga ihop. Inuti 
spelen finns de matematiska begreppen tal, saknas, textuppgift, svar.  
 
Den sista sammanfattningspunkten från syftet är: “välja och använda lämpliga 
matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Skolverket 
2011a:55). Det finns metoder som “dela upp summan” exempelvis summan 8 (3+_=8, 
4+_=8) “talkamrater” (alla talkamrater, ex talkamrater för 6 osv. inte bara 10), “kunna 
räkna ut summan”, “öppna utsagor” ex upp till 10 (5+_ =9, 4+_=7) “lägga till - en 
mer, två mer” eller “dubblor” (ex. 2+2, 5+5).  
 
I appen “Nomp” finns det med fem av de fem utvalda punkterna från det centrala 
innehållet. Det visar att appen har en svag klassifikation när det gäller det centrala 
innehållet. De punkter som benämns är: 
 
“Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 
användas för att ange antal och ordning” (Skolverket 2011a:55). Naturliga tal finns 
med i de uppgifter som berör talområdet 0- 20 som spelaren kan arbeta med. Det finns 
även uppgifter där spelaren ska kunna dela upp summan, som har nämnts tidigare i 
analysen. I de olika uppgifterna står det oftast med symboler men det finns även med 
“prickar” ovanför symbolerna som visar antalet, exempelvis ::.  
 
“De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. “ 
(Skolverket 2011a:55). I appen finns alla fyra räknesätt med men i det här arbetet är 
det bara addition inom talområdet 0-20 som har analyserats. Det finns med olika 
metoder som nämnts tidigare i analysen för att förstå räknesättet addition.  
 
“Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 
överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 
Metodernas användning i olika situationer” (Skolverket 2011a:55). Det finns med 
olika centrala metoder för att förstå räknesättet addition och alla de olika metoderna 
står skrivet tidigare i analysen.   
 
“Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”(Skolverket 2011a:55). 
Likhetstecknet finns med i alla uppgifter förutom i de uppgifterna som kallas 
“kluring” men spelaren måste ändå ha förståelse för likhetstecknet. Det finns 
uppgifter med öppna utsagor där spelaren ska kunna dela upp summan i termer och 
får därmed öva mer på likhetstecknets betydelse.  
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“Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.” (Skolverket 
2011a:56). Inom området “addition och talområdet 0-20” finns det två stycken 
uppgiftsområden med kluringar som spelaren har möjlighet att välja på. Spelaren får 
komma på egna strategier för att lösa uppgiften.  
 
Inramning 
Appen “Nomp” har en svag inramning gällande hur appens innehåll kan anpassas 
efter olika individer. I appen finns det många olika anpassningar som går att göra och 
anpassningarna kan göras av såväl elev, lärare eller förälder. Lärare eller förälder kan 
skapa olika uppdrag till sin elev eller sitt barn som passar deras förutsättningar. 
Eleven kan även välja vad hen ska träna på men då i form av eget val inte och genom 
förutbestämda uppdrag. Både lärare, förälder och spelaren själv kan se utvecklingar i 
form av ett diagram. Appen “Nomp” innehåller över 800 olika uppgifter vilket gör att 
urvalet av uppgifter är stort och kan därför anpassas efter olika individer.  
 
Gällande vad det finns för möjligheter till samarbete i appen visar det på en stark 
inramning. Att det blir en stark inramning beror på att det knappt finns någon 
möjlighet till samarbete. Det finns inga möjligheter till samarbete gällande spelen 
utan appen är tillverkad på så sätt att spelaren inte ska tävla eller spela mot andra utan 
bara fokusera på sig själv. Det enda i appen som kan ses som samarbete är att en klass 
exempelvis kan samla poäng tillsammans i något som kallas för en nompixburk. 
Antalet poäng från varje elev är anonymt men en klass kan på det sättet samarbeta och 
samla poäng tillsammans.  
 
När det kommer till valmöjligheter kring att arbeta med olika sorters uppgifter har 
“Nomp” en svag klassifikation. Det här beror på att appen innehåller över 800 olika 
uppgifter. Exempel på olika sorters uppgifter som finns i appen är att dela upp, räkna 
ut summa, träna på talkamrater, räkna upp till, svara på öppna utsagor, räkna en mer, 
räkna två mer, räkna med övergångar, räkna dubblor med flera. 
 
Appen “Nomp” har en svag inramning när det gäller valmöjligheten att arbeta med 
talområdet 0-20. “Nomp” ger många olika valmöjligheter gällande talområdet och 
några av dem är att spelaren kan välja addition upp till 5, upp till 5, dela upp 2, 6:ans 
talkamrater, dela upp 3, upp till 10, dela upp 7, upp till 10, summan blir 10, 9:ans 
talkamrater, 7:ans talkamrater, 8:ans talkamrater, öppna utsagor upp till 10, 10:ans 
talkamrater, 1 mer, 2 mer, 10 plus, 3 mer, upp till 15, upp till 20 utan övergång, upp 
till 20, dubblorna, upp till 20 med övergång, addition på båda sidorna upp till 10, 
öppna utsagor upp till 20 och så vidare. Alla de här övningarna är inom addition.   
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I modellen presenteras resultaten av apparnas koppling till klassifikation och 
inramning. Färgkodningen av apparna är gjord för att det ska bli tydligt att följa med 
vilka av kategorierna syfte/förmågor, centralt innehåll, samarbete, individanpassning, 
talområdet 0-20 och olika sorters uppgifter som är kopplade till vilken app. Om någon 
av apparnas sex olika kategorier inte finns med i modellens rutor beror det på att 
appen inte har någon klassifikation eller inramning inom det området.  

6. Diskussion 
I underliggande diskussionsdel skrivs resultatdiskussionen av apparna. Apparna är 
uppdelade var för sig då diskussionen inte ska bidra till någon jämförelse av apparna. 
Först behandlas rubrikerna King of math junior, Tiokompisar och Nomp i en 
resultatdiskussion. Därefter följer rubrikerna metoddiskussion, inför framtida 
läraryrket och slutsats. 
 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 King of math junior 
Utifrån resultatanalysen framgår det att “King of math junior” har en stark 
klassifikation angående syftets sammanfattning. Skolverket (2015) skriver att läraren 
har skyldighet att bedriva en undervisning som är kopplad till kursplanen. Därmed 
behöver ett undervisningsmaterial vara kopplat till kursplanen för att en lärare ska 
kunna använda sig av det under lektionerna. Det skulle kunna anses att en svag 
klassifikation av syftets sammanfattning hade varit användbart om en lärare vill ha ett 
material som omfattar en större bredd. Om tanken med appen är att rikta in sig på 
något specifikt kan det kanske vara bättre med en stark klassifikation. Det beror på 
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vad läraren vill använda appen till. Utifrån det centrala innehållet i resultatanalysen 
framgår det att den här appen har en svag klassifikation, vilket kan vara betydande om 
en lärare vill använda sig av ett material i sin undervisning som har en bredd.  
 
Under både syftet och det centrala innehållet står det att eleverna ska ges möjlighet att 
välja och använda sig av olika matematiska metoder. I appen finns det inte möjlighet 
att välja matematiska metoder men det finns olika metoder i appen i form av 
automatiseringar. Som det står i resultatanalysen är det uppgifter där spelaren 
exempelvis får lära sig att se hur antalet prickar på en tärning ser ut istället för att sitta 
och räkna varje prick. Det finns även uppgifter där spelaren ska kunna se antal med 
hjälp av händer, exempelvis tre fingrar adderat med fem fingrar. Enligt Erikssons 
(2004) fyra olika nivåer av elevers förståelse för siffror så borde spelaren vara i nivå 
två när de spelar detta spelet. För när ett barn befinner sig i nivå två kan hen räkna 
med med hjälp av det visuella. Eriksson (2004) skriver att använda sig av händer är en 
visuell metod som barn använder sig av. Det är inga långsiktiga metoder att 
exempelvis räkna på fingrarna men det är en metod som kan användas i den tidiga 
inlärningen för att få förståelse för addition.  
 
Enligt Löwing (2002) är likhetstecknets betydelse och att kunna dela upp summan i 
termer grundläggande för att förstå bland annat räknesättet addition. I appen finns inte 
likhetstecknet med utan det står “summa?” i de olika uppgifterna och sen ska spelaren 
välja på de fyra olika svarsalternativen. Det som spelaren behöver förstå är när två 
saker läggs ihop blir det till något mer. I appen finns det nästan inga algebrauppgifter 
vilket Löwing (2002) förespråkar i den tidiga inlärningen av addition för att få en 
djupare förståelse av likhetstecknet. Enligt både McIntosh (2008) och Löwing (2002) 
är likhetstecknets betydelse grundläggande i den tidiga inlärningen. Garza- Kling 
(2011) skriver att dubblor är ett inlärningssätt som främjar elevers lärande inom 
addition. Enligt Löwing (2008) är tiokamrater ett inlärningssätt som är användbart för 
den tidiga additionsinlärningen. Det här är något som inte behandlas i appen, därmed 
kan den här appen anses vara mindre användbar gällande långsiktiga mål inom 
addition.  
 
Utifrån resultatanalysen framgår det att “King of math junior” har en stark inramning 
då det endast finns en valmöjlighet i appen och det är att välja vilket område spelaren 
vill öva på, exempelvis addition. I appen finns det inte möjlighet till 
individanpassning eller samarbete. I Lgr11 i övergripande mål och riktlinjer står det 
bland annat att eleven ska ha rätt att få en undervisning utifrån sina egna behov och 
förutsättningar samt chans till att samarbeta. Bengtsson (1997) skriver att inom vad- 
området i den didaktiska modellen vad, hur och varför ska övergripande mål finnas 
med likaväl som ämnesurval. Det kan därmed ses som negativt att inte någon av dessa 
punkter finns med. Samtidigt finns det fler saker i kapitlet övergripande mål och 
riktlinjer i Lgr11 som kan finnas med i appen som inte det här arbete omfattar.  
 

6.1.2 Tiokompisar 
Löwing (2008) skriver att tiokamrater är en vanlig tabellkunskap som används på 
många skolor. Elever har ofta lätt att komma ihåg tabeller och det kan vara till hjälp i 
många räkneprocesser. Därmed är appen ”Tiokompisar” ett material som borde kunna 
ses som användbart i undervisningssyfte. ”Tiokompisar” är uppbyggt så att en elev 
ska kunna dela upp ett tal (summan), här är det summan 10. Därmed blir det 
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algebrauppgifter för summan vet spelaren hela tiden men spelaren ska träna på olika 
uppdelningar av talet 10. Addition är en grundläggande kunskap i 
matematikinlärningen och något som elever behöver ha kunskap om för att få en god 
taluppfattning (Löwing 2008: Eriksson 2004). Även Lgr11 skriver att undervisningen 
ska innehålla “De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 
situationer.” (Skolverket 2011a: 56). Det här är saker som appen tränar på. 
Räknesättet addition är något som finns med i appen “Tiokompisar” vilket visar på 
vikten av att träna på räknesättet. Ett annat centralt innehåll som finns med i appen är: 
“välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter” (Skolverket 2011a: 56). Det här är även något som finns med i 
kunskapskraven vilket innebär att det är något som eleverna ska kunna när de slutar 
årskurs tre (Skolverket 2011a). Med det sagt borde det kunna ses som positivt att 
appen tränar just addition. Appen innehåller fyra av de fem möjliga punkterna utifrån 
det centrala innehåll kopplat till addition. På så sätt innehåller appen många av de 
saker som undervisningen ska handla om gällande addition. En lärare är skyldig att 
förhålla sig till läroplanen därmed kan den här appen ses som användbar i 
undervisningen i och med appen täcker många saker som eleverna ska träna på 
(Skolverket 2015). Appen innehåller även tre av fem möjliga punkter gällande syftet 
för matematik. Det borde kunna visa på att appen “Tiokompisar” får med flera saker 
från läroplanen som undervisningen ska innehålla och därmed kunna vara ett 
hjälpmedel i undervisningen.  
 
I Lgr11 står det att: “Eleverna ska få vara med och påverka undervisningen” 
(Skolverket 2011a:8 ). Rönnlund (2013) skriver att om en lärare låter eleverna vara 
med och påverka undervisningen kan den kännas mer givande för eleverna och på så 
sätt kan ett lärande skapas. I en artikel från skolverket skrivs det att elevinflytande 
påverkar elevers lust att lära positivt (Skolverket 2015). Appen Tiokompisar har en 
stark inramning då det inte går att påverka särskilt mycket. Spelaren kan välja mellan 
tre olika spel och det enda som går att påverka är val av talområde och det valet görs 
av spelaren själv. Det här innebär att appen inte har någon större elevpåverkan vilket 
skulle kunna ses som negativt.  
 
I Lgr11 står det att: “Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov” (Skolverket 2011a:8). För att få en individanpassad utbildning menar Boo 
(2014) på att läraren måste individanpassa undervisningen. Stensmo (1997) skriver att 
människor har olika inlärningsstilar då alla har olika förutsättningar och behov. 
Kopplat till appen “Tiokompisar” och dess starka inramning gällande individanpassat 
kan appen ses som bristande när det kommer till att individanpassa uppgifter. Det som 
däremot kan ses som positivt i appen är att den går att individanpassa gällande val av 
talområde.  
 
Lgr11 beskriver hur elever ska utveckla sin förmåga i att samarbeta (Skolverket 
2011a). Serder (2013) stärker samarbetsfrågan med det sociokulturella perspektivet 
och att människan lär sig i samspel med andra människor. Andersson (2011) menar 
däremot på att samarbete inte är en fördel för lärandet. Andersson (2011) menar 
istället på att lärandet sker bäst utan samarbete. “Tiokompisar” har en svag inramning 
gällande samarbete. I två av tre spel finns möjligheten att spela fler än en person 
vilket gör att samarbetsmöjligheten i appen är stor. Kopplat till läroplanen gällande 
samarbete kan appen ses som användningsbar i det syftet. Andersson (2011) som 
menar på att samarbete inte hjälper eleven till lärande kan kopplas till appen då det är 
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valbart om personen som spelar vill spela själv eller inte. I Lgr11 står det att elever 
ska lära sig att samarbeta borde det ses positivt att möjligheten ändå ges i appen.  
 

6.1.3 Nomp 
”Nomp” har en svag klassifikation gällande både syftet och det centrala innehållet i 
matematik. Det innebär att appen har en bredd på dess innehåll och får med många 
punkter av det som står i syftet och det centrala innehållet i Lgr11. Som lärare har du 
en skyldighet att koppla undervisningen till Lgr11. På så sätt behöver 
undervisningsmaterialet utgå från läroplanen för att få med alla delar i undervisningen 
(Skolverket 2015). Om en lärare vill ha en större bredd på undervisningen eller i det 
här fallet i appen borde det kunna ses som positivt att ”Nomp” har en svag 
klassifikation gällande syfte och centralt innehåll.  
 
Eriksson (2004) beskriver vikten av den tidiga aritmetiska kunskapsbildningen och att 
den är grundläggande i matematiken. Det som innefattas i det är de fyra räknesätten 
och likhetstecknets betydelse. Svårigheter kring det här kan följa med upp i åldrarna 
om eleverna inte får en tidig inlärning i aritmetisk kunskap på ett pedagogiskt sätt. 
Kopplat till appen “Nomp” kan spelaren få en pedagogisk undervisning, då det finns 
med en massa olika metoder i uppgifterna på hur spelaren kan tänka på olika sätt. 
Exempel på olika metoder är dubblor, tiokamrater och algebrauppgifter. “Nomp” kan 
bland annat kopplas ihop med det centrala innehållet: “De fyra räknesättens 
egenskaper och samband samt användning i olika situationer “ (Skolverket 2011a:55). 
Räknesättet addition finns med i många uppgifter och med olika sorters metoder.  
 
Tre olika sorters strategier som elever kan använda sig av i den tidiga inlärningen 
utifrån vad som framkom i studiens bakgrund är dubblor, tiokamrater, och 
algebrauppgifter. I Garza-Klings (2011) forskning framkom det att lära sig dubblor är 
en tabellkunskap som många elever har lätt att memorera och lära sig. Enligt Löwing 
(2002) är tiokamrater är en annan tabellkunskap som är vanlig ute i skolor och som 
elever har lätt att memorera och lära sig. Löwing (2008) skriver att förståelsen av 
likhetstecknet är betydande för den tidiga inlärningen. Därmed menar hon på att 
algebrauppgifter är användbart för förståelsen av likhetstecknets betydelse. Då 
”Nomp” innehåller alla dessa olika metoder så borde det vara en användbar app i den 
tidiga additionsinlärningen.   
 
I de övergripande målen i Lgr11 står det att “Undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 2011a:8). I den här appen framkom det i 
resultatanalysen att det fanns många valmöjligheter angående att välja uppgifter som 
passar individers olika förutsättningar och behov. Enligt Stensmo (1997) utvecklas 
varje individ när de får en undervisning utifrån sina egna förutsättningar och behov. 
Boo (2014) skriver om varje elev ska få en individanpassad utbildning behövs det en 
skräddarsydd utbildning till varje elev. Boo (2014) skriver även att en lärare får 
försöka hitta olika strategier så att undervisningen kan anpassas på något sätt till varje 
individ. Appen kanske kan bli som en skräddarsydd undervisning gällande 
färdighetsträning i matematik då färdighetsträning är det som behandlas mest i appen. 
Appen skulle kunna ses som en “strategi” som Boo (2014) skriver om, med andra ord 
ett hjälpmedel till individanpassad undervisning. 
 
I appen “Nomp” finns det inte möjlighet till samarbete angående att räkna, men en 
klass kan samla nompix tillsammans. Uppnår klassen en viss mängd poäng nompix 
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kan läraren belöna klassen med något, vilket visar på stark inramning då det inte finns 
något direkt samarbete. Om en lärare vill att eleverna ska träna på samarbete så är inte 
“Nomp” att föredra då meningen med appen är att spelaren ska få uppgifter utifrån 
sina egna förutsättningar och behov. Andersson (2011) skriver att samarbete inte är 
det mest effektiva för lärandet, utan den mest effektiva inlärningen hos människor är 
en till en lära. Enligt författaren går det inte att bemöta då det inte finns möjlighet för 
varje elev att ha en egen lärare. Författaren skriver vidare om att det i framtiden borde 
kunna göras möjligt på en datorn men hur finns det ingen lösning på än (Andersson 
2011). “Nomp” kan ses som en lösning till hur Andersson (2011) tycker att en individ 
lär sig bäst, då läraren kan ge uppdrag till varje individ vad den behöver träna på, 
vilket kan ses som en till en lära.  
 
I Lgr11 står det att: “Eleverna ska få vara med och påverka undervisningen” 
(Skolverket 2011a:8 ). I “Nomp” finns det många valmöjligheter angående att välja 
olika sorters uppgifter för spelaren. Appen innehåller 800 olika uppgifter med olika 
metoder för att lära sig bland annat räknesättet addition inom talområdet 0-20. När 
spelaren har gjort en viss mängd av uppgifterna får hen som belöning ett spel som hen 
kan spela och det kommer fler spel desto mer spelaren spelar. Därmed kan spelaren 
både välja olika sorters uppgifter, som textuppgifter eller öva på olika sorters 
strategier som nämnts i resultatanalysen och hen kan även välja på olika sorters spel. I 
Rönnlunds (2013) studie framkom det att om en lärare låter eleverna vara med och 
påverka undervisningen kan den kännas mer givande för eleverna och det i sin tur kan 
vara till hjälp för lärandeprocessen. Skolverket (2015) stärker det med att 
elevinflytande gynnar elevers förmåga att ta ansvar och lusten för att lära ökar. Det 
kan kopplas till “Nomp” då spelaren kan få valmöjligheter i att välja spel och 
uppgifter och läraren kan då hålla en låg profil. Spelaren kan även få möjlighet att öva 
på att ta eget ansvar i och med att de ska välja att arbeta med uppgifter som passar 
dem själva kunskapsmässigt. 
 
Utifrån CGI bör uppgifter i matematikundervisningen inte ha någon direkt instruktion 
på hur en uppgift ska räknas ut. Utan eleverna ska få uppgifter så de själva kan välja 
strategi. Sedan ska eleverna förklara för varandra och läraren hur de kom fram till sin 
lösning för att läraren ska kunna lägga undervisningen utifrån deras kunskaper 
(Fennema 1992).  Detta har inte undersökts i vår analys men det finns ”kluringar” i 
appen Nomp som förmodligen skulle kunna kopplas till det här inlärningssättet. Det 
skulle kunna kopplas på grund av att i vissa textuppgifter är det inte självklart hur en 
elev ska räkna ut uppgiften och då får eleverna chans till att tänka och välja strategi 
själva. I de andra två apparna finns det inte chans till några textuppgifter men det 
kanske finns andra uppgifter där spelaren/eleven inte från början vet vilken 
strategi/räknesätt som ska användas. Enligt CGI ligger inte vikten vid att veta att det 
är just addition eleven arbetar med utan att hitta en lösning på problemet (Fennema 
1992). Utifrån appanlyserna kan eleverna exempelvis se att det är addition de arbetar 
med genom att man i appen King of math junior väljer mellan de olika räknesätten det 
första man gör i appen. I Tiokompisar går det endast att arbeta med addition men 
spelaren gör inte det valet själv utan det är förutbestämt. I appen Nomp väljer spelaren 
själv vilket räknesätt den vill arbeta med. Saker som visar på att uppgifter handlar om 
addition är att det exempelvis står addition, +, lägga ihop med flera.  
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6.2 Metoddiskussion  
Urvalet som gjorts angående appar var att fråga lärare i tre olika facebookgrupper. 
Det här gjorde att urvalet av appar blev till viss del verklighetstroget då lärare från 
olika delar av Sverige svarade. En kritisk aspekt angående urvalet av appar kan vara 
att frågan ställdes i facebookgrupper. För att få en ännu mer trovärdigt urval kunde 
frågan skickats ut till fler lärare och till skolor. Det går inte veta helt säkert att alla 
personer i facebookgrupperna är lärare utan det fick vara ett antagande. Hade vi velat 
att urvalet skulle speglat exempelvis vår kommun hade frågan fått ställas till lärare på 
skolor endast i kommunen. Urvalet speglar på så sätt en del av verkligheten när det 
kommer till vilka appar som används i matematikundervisningen gällande talområdet 
0-20. Urvalet som gjorts känns trovärdigt och vi är nöjda med det. Valet av att 
analysera tre appar visade sig vara ett rimligt antal kopplat till tidsramen för studien.  
 
Denscombe (2009) skriver att intervjufrågor kan användas för att få en djupare 
förståelse av något. I det här arbetet används intervjufrågor till apparna för att få en 
djupare förståelse. Först var tanken att ha med fler intervjufrågor men efter 
pilotstudien kom vi till insikt med att vissa av frågornas innehåll blev nästan 
detsamma eller att de var svåra att undersöka under den här tiden. En intervjufråga var 
exempelvis att ta reda på om appen hade mål från övergripande mål och riktlinjer från 
Lgr11. Det ansågs vara en för stor fråga för att hinna gå på djupet, därmed bestämdes 
det att intervjufrågorna skulle innehålla två delar från övergripande mål och riktlinjer. 
De delar som valdes ut var om det fanns samarbete i appen och om det fanns chans till 
individanpassning. 
 
Krippendorf (2004) beskriver hur kategorisering av innehållet i ett arbete resulterar 
till tydlighet. Den kategorisering som gjorts i arbetet har utgått från Bernsteins teori 
(1997) och hans kategorier klassifikation och inramning. Den här kategoriseringen har 
bidragit till en positiv tydlighet och strukturering i arbetet. Resultaten av 
klassifikationen och inramningen sammanställdes i en egengjord bildmodell vilket 
resulterade till att resultatet blev ännu mer tydligt. Det som var kritiskt med att 
använda sig av den här teorin var att det var svårt att avgöra om en app hade stark 
respektive svag inramning i vissa av delarna för då det inte gick att räkna antal som 
under klassifikationen. Avgörandet av vad en app hade för klassifikation var lättare att 
göra för där undersöktes hur många (antal) punkter appen hade med från det centrala 
innehållet och syftets sammanfattning. I inramningen kunde inte antal användas då 
apparna såg så pass olika ut. Nomp har exempelvis över 800 uppgifter i sin app 
medan Tiokompisar har tre olika uppgifter/spel, därmed kan inte antal räknas utan vi 
fick räkna hur stor del av appen som exempelvis hade uppgifter där det fanns chans 
till samarbete. När inramningen gällande individanpassning skulle avgöras var det lätt 
att avgöra i två av de tre undersökta apparna då den ena appen är uppbyggd för 
individanpassning och den andra fanns det ingen individanpassning alls. I den tredje 
appen var det endast att spelaren fick göra om talen tills de svarade rätt därmed har 
den appen en stark inramning då det inte finns några större möjligheter till 
individanpassning. Det kan bli svårt att avgöra vissa delar av inramningen med andra 
appar, men de här tre apparna var enkla att avgöra om de hade svag respektive stark 
inramning.  
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6.3 Inför framtida läraryrket 
Det som kan tas med inför framtida läraryrket är hur betydande det är att undersöka 
appar som lärare för att de ska användas till rätt undervisningssyfte. Utan ett syfte 
med lärplatteanvändandet kan barn lätt tro att apparna mest är till för att ha roligt. 
Som lärare är det betydande att sätta upp mål och riktlinjer med lärplatteanvändandet 
för att det ska bli givande. Något annat som tas med utfrån studien är att en lärare 
behöver tänka igenom vad hen vill att barnen ska träna på och utifrån det göra valet 
av appar. Olika appar inriktar sig på olika saker vilket gör det till en viktig del i 
användandet. 
 
Utifrån egna erfarenheter har det tydligtgjorts att många barn tycker att det är roligt 
att använda sig av läsplattor. Det här är något som lärare borde dra fördel av och 
skapa ett lärande som blir både roligt och motiverande. Samhället och tekniken 
utvecklas hela tiden och kanske kan lärplatteanvändandet vara ett positivt resultat av 
det. Tekniken gör det möjligt för en lärare att individanpassa uppgifter och skapa 
lärrvägar som eleverna kan arbeta med på egen hand. Så länge läraren har en tanke 
med användandet anser vi att lärplattor och appar kan vara givande 
undervisningsmaterial i skolan. 

6.4 Fortsatt forskning 
Utifrån studiens resultat skulle en fortsatt forskning kunna handla om appanvändandet 
i klassrummet. En intressant utgångspunkt hade varit att observera och intervjua 
elever och lärare för att se hur lärplattor och appar används ute på skolor. Utifrån egna 
erfarenheter så tycker barn det är kul att spela på lärplattor därmed kan det ses som att 
det hade varit motiverande för elever att använde sig av lärplattor i undervisningen. 
På så sätt hade det varit intressant att göra en studie om elevers motivation ökar till 
ämnet matematik om lärplattor används i undervisningen. Det hade även varit av 
värde att undersöka om lärare förhåller lärplatteanvändandet till läroplanen eller inte 
och hur lärarna i så fall gör för att se om apparna kan kopplas till läroplanen.  

6.5 Slutsats 
Alla tre appar är kopplade till läroplanen vilket resulterar i att alla borde kunna 
användas som ett material i undervisningen då skolverket skriver att all undervisning 
måste kunna kopplas till kursplanen. Appen Nomp utifrån arbetets resultat är en app 
som är användbar om lärare vill ha ett material som är individanpassat och ha 
valmöjlighet mellan många olika sorters uppgifter med olika sorters metoder. Nomp 
är även kopplad till Lgr11 på många punkter gällande det centrala innehållet och 
syftets sammanfattning. Det här resulterar i att Nomp borde kunna ses som ett 
undervisningsmaterial för att få med många delar från Lgr11. Något som förvånade 
var mängden uppgifter och det borde kunna ses som användbart i en undervisning där 
läraren vill individanpassa uppgifter. Utifrån forskning framkom det att lära sig 
tiokamrater, dubblor och räkna algebrauppgifter är betydande för den tidiga 
additionsinlärningen. Det här är något som appen erbjuder i olika uppgifter. I appen 
Tiokompisar finns det möjlighet till samarbete vilket gör att den borde kunna ses som 
ett undervisningsmaterial om läraren vill integrera samarbete i ett arbetsområde. 
Appen ger även möjlighet till flera olika valmöjligheter gällande talområde vilket 
borde kunna ses som positivt om en lärare vill att en elev ska arbeta med ett visst 
talområde. Då hela appen är uppbyggd utifrån metoden tiokamrater är det en app som 
borde kunna användas för att lära sig alla tiokamrater på ett motiverande sätt. Appen 
King of math junior innehåller en bestämd arbetsgång där svårighetsgraden ökar med 
spelets gång. Det här skulle kunna ses som användbart i undervisningen om läraren 
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inte har tid att planera in individuella arbetsgångar för alla elever. King of math junior 
kan ses som användbar i den tidiga additionsinlärningen då appen använder sig av 
bilder från vardagen som exempelvis händer, frukter, tärningar med mera.   
 
En allmän slutsats som berör alla appar är vikten av att analysera dem. Lärare behöver 
bestämma vad de vill att eleverna ska arbeta med utifrån läroplanen och sedan 
undersöka om appen har med det innan en lärare låter eleverna få använda sig av 
appen i undervisningen. De tre olika apparna är användbara för olika saker. Det beror 
på vad läraren vill att eleverna ska arbete med utifrån Lgr11.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 

• Vad är det för syfte/förmågor som finns med från läroplanen 2011 i ämnet 
matematik? (Klassifikation)  

• Vilket/ vilka centralt innehåll blir synliga och i så fall på vilket sätt? 
(Klassifikation)  

• Hur kan appens innehåll anpassas efter olika individer? Vilka olika 
anpassningar går att göra och är det i så fall läraren, eleven, förälder och/eller 
appen som individanpassar uppgifterna? (inramning)  

• Vilka möjligheter för samarbete skapas genom appen och dess innehåll? 
(Inramning)  

• Vad finns det för valmöjligheter att arbeta med olika sorters uppgifter? 
(Inramning) Exempelvis algebra, uppdelning, träna talkamrater, dubblor med 
flera.   

• Hur ser valmöjligheten ut med att arbeta med talområdet  0-20? (Inramning) 
Exempelvis om det går att arbeta med talområderna 0-5, 0-10, 0-15, 0-20, 10-
20 med flera. 
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Bilaga 2 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Studien har utförts på grund av att författarna har erfarenhet av att det finns en mängd 
olika sorters matematikappar att välja på som lärare och det kan ses som en 
problematik. Författarna tyckte att appar var ett material som borde analyseras då 
tekniksamhället vi lever i idag borde speglas i undervisningen. Det som har 
undersökts är om apparna är kopplade till Läroplanen för grundskolan 2011 och vad 
det finns för olika valmöjligheter i apparna. Det finns inte mycket forskning inom 
området därmed ansågs det här intressant att göra en studie om. För att kunna komma 
fram till ett resultat har tre stycken matematikappar analyserats inom addition och 
talområdet 0-20. Apparnas namn är Nomp, King of math junior och Tiokompisar. 
Resultatet blev att alla tre appar var kopplade till läroplanen fast på olika sätt. 
Resultatet visade även på värdet av att ha ett genomtänkt syfte som lärare om apparna 
ska användas som ett pedagogiskt material. Nomp är en app som är användbar om 
läraren vill individanpassa uppgifter till varje elev. Appen Tiokompisar är användbar 
om läraren vill ha uppgifter där eleverna kan samarbeta eller spela tillsammans. King 
of math junior är användbar i undervisningen för den tidiga inlärningen och om 
läraren vill att en elev ska arbeta med ett visst talområde. Således är apparna 
användbara för olika saker vilket gör det betydande att läraren behöver veta vad hen 
vill att eleverna ska träna på för att kunna välja en passande app. 
 
 


