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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att studera och jämföra innehållet som behandlar addition och 

subtraktion i två applikationer. Innehållet som berör addition och subtraktion kommer att 

analyseras utifrån de sju kategorierna som berör taluppfattning och tals användning i det 

centrala innehållet för årskurserna f-3. De forskningsfrågor arbetet utgår från är; vilka 

kategorier från kursplanens centrala innehåll gällande Taluppfattning och tals användning 

förekommer i applikationerna? samt vilka likheter och skillnader finns i innehållet gällande 

Taluppfattning och tals användning mellan de två applikationerna? Studien utgår från ett 

läroplansteoretiskt perspektiv med fokus på transformeringsarenan. 

  

Studiens resultat visar att det finns både likheter och skillnader i hur innehållet framställs i 

applikationerna. Innehållet i King of Math Junior kan kopplas till tre kategorier och IQ Safari 

Math till fem kategorier av totalt sju stycken under taluppfattning och tals användning i det 

centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3. IQ Safari Math har således ett bredare innehåll 

än King of Math Junior. Av kategorierna är det en av de sju som 100% av alla uppgifter har 

kopplats till i båda applikationer, vilket gör det till den mest förekommande kategorin. I King 

of Math Junior kan även alla uppgifter kopplas till en annan kategori, vilken är den näst mest 

förekommande i IQ Safari Math. Till två av kategorierna har ingen av uppgifterna i 

applikationerna kopplats. Samtliga uppgifter som inkluderats i studien kan därmed delas in i 

en eller flera kategorier, men alla kategorier förekommer inte i applikationerna.  

 

Utifrån studien kan erfaras att båda applikationerna anses vara lämpliga för elever att använda 

i undervisningen då de till viss omfattning kan kopplas till läroplanen. Däremot går det ej att 

utifrån vår studie säga vilken av applikationerna som lämpar sig bäst i undervisningen, då det 

beror på elevernas kunskapsnivå samt målet med undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Matematik, Applikation, Addition, Subtraktion, Taluppfattning och tals 

användning  
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Inledning 

Dagens samhälle har under de senaste åren blivit allt mer digitaliserat. Detta är något som 

syns i skolorna, där man bland annat ändrat styrdokumenten för att skolorna ska integrera 

IKT1 i undervisningen. Sedan den senaste läroplanen LGR 11 kom ut har den reviderats och 

ändrats år 2017, där skrivningar om digital kompetens2 tillkommit. Det som tillkommit i 

läroplanen är bland annat att eleverna ska kunna använda sig av digitala verktyg, ha ett 

kritiskt förhållningssätt till dessa och kunna lösa problem och realisera idéer med hjälp av 

digital teknik. Då elever utvecklat goda kunskaper i hur den digitala tekniken kan användas i 

bland annat matematiska sammanhang, ges större förutsättningar att lära sig den framtida 

tekniken (Skolverket, 2017a, s.10–11). Det är även viktigt att elever tillägnar sig digital 

kompetens för fortsatta studier och arbetsliv samt för att ta del av det informationsflöde som 

sker i den digitala världen (Skolverket, 2019-31-01).  

 

Den reviderade läroplanen där införandet av IKT blivit allt mer centralt gör att man som lärare  

bör hänga med i utvecklingen av den digitaliserade världen. Då digitalt material förekommer i 

allt större utsträckning och ses som läromedel i undervisningen är det viktigt att lärarna har 

kännedom om materialet. Häggblom (2013) menar att det är flera elever som anser att just 

matematikämnet är svårt och tråkigt, vilket i sin tur kan leda till dåliga resultat (s. 12). 

Eriksson (2004) tror att detta dilemma ofta beror på att läraren undervisar på en nivå som 

eleverna inte bemästrar och att det till följd av det kan bli en klyfta mellan undervisningen och 

elevernas individuella lärande (s. 9). Att koppla undervisningen till elevnära ting och deras 

egna erfarenheter kan med andra ord vara värdefullt för lärare. I många fall är applikationer 

och lärplattor elevnära vilket gör att detta ämne är relevant att studera.  

 

I den här studien kommer innehållet i två applikationer i matematik att analyseras och 

jämföras med varandra. Då Löwing (2017) skriver att addition och subtraktion är två räknesätt 

som elever bör behärska för att vidare kunna utvecklas inom ämnet matematik (s. 16) och 

Skolverket (2017a) skriver att taluppfattning är en grundläggande byggsten för att elever ska 

                                                 
1
 IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik, vilket innebär användning av någon 

form av elektronisk teknik som med kommunikation eller kunskap att göra exempelvis datorer, interaktiva 

skrivtavlor och miniräknare  
2
 Digital kompetens innebär att man brukar informationssamhällets teknik på ett säkert och kritiskt sätt i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. 
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kunna fortsätta utvecklas i matematik (s. 13), är dessa tre områden vi valt att fokusera på i 

denna studie. Att elever tillägnar sig grundläggande kunskaper addition och subtraktion samt 

en god taluppfattning ger bra framtida förutsättningar till att fortsätta utvecklas inom 

matematikämnet. Som blivande f-3 lärare känns det extra viktigt att fokusera på just de tre 

områdena, vilket är orsaken till att vi riktat in oss på det som applikationerna berör gällande 

addition, subtraktion och taluppfattning i studien. Löwing (2017) belyser även att en 

grundläggande taluppfattning är något som barn inte bygger upp av sig själva, utan något som 

läraren på lång sikt måste planera och anordna tillfällen till att praktisera för att bygga upp 

kunskapen. Arbetet är något som bör följas upp samt fördjupas under hela skoltiden (Löwing, 

2017, s. 40–41).  

 

Eftersom dessa räknesätt samt taluppfattning är grunden i ämnet matematik och vi båda är 

blivande lärare som inriktar oss för årskurserna f-3 är det orsaken till att vi har valt att rikta in 

oss på det som applikationerna berör gällande dessa räknesätt i studien. Innehållet i 

applikationerna gällande addition och subtraktion kommer därför analyseras i förhållande till 

läroplanens centrala innehåll gällande Taluppfattning och tals användning för årskurserna 1–3 

i matematik. Genom arbetet hoppas vi att vi får en bättre uppfattning om vilket innehåll från 

läroplanen som förekommer applikationerna gällande Taluppfattning och tals användning 

samt vilket typ av innehåll som lyfts fram i applikationerna inom det aktuella området. Under 

arbetet vill vi även få mera lärdom om hur man ska gå tillväga då man analyserar en 

applikation för att ha den i undervisningen.  

 

För att fördela arbetet lika mellan oss har vi valt att bägge författare aktivt deltagit i de olika 

delarna av studien. Båda har läst på om bakgrund, forskning, teori och metod. Efter 

gemensamma diskussioner har sedan skrivningen delats upp enligt vad vi tycker passat oss. 

Under skrivandets gång har vi även rådfrågat den andre om synpunkter för att få fram det vi 

båda tycker är väsentligt. I analysdelen har respektive författare spelat och analyserat en 

applikation var, Jenny har analyserat King of Math Junior och Victor har analyserat IQ Math 

Safari för att sedan diskutera våra enskilda erfarenheter och dra slutsatser. Skrivningen har 

skett parallellt. Sammanfattningen, inledningen, diskussionen och konklusionen är även 

uppdelat likvärdigt mellan båda författare.  
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Bakgrund 

Detta avsnitt kan ses som en introduktion till matematikämnet samt en redogörelse för det 

centrala innehåll som behandlas i arbetet. Vidare i avsnittet lyfts IT och dess betydelse för 

undervisningen.  

 

Det har funnits många förklaringar om av vad matematik egentligen är eftersom matematiken 

är en vetenskap med en lång historia som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. Platon 

talade om matematiken som en parallell idévärld för alla matematiska objekt medan andra 

talat om matematiken som något vilket är skapat av människan utifrån människans behov. 

Utifrån matematikens händelserika bakgrund kan man tala om matematik som ett språk, 

kulturarv, en konstform och en vetenskap och framför allt ett nyttoverktyg (Skolverket, 

2017a, s. 5). Den matematiska verksamhet som sker är följaktligen nära kopplat till den 

samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen kring oss (Skolverket, 2017a, s. 56).  

 

Undervisningen i matematikämnet bygger på långa traditioner men är i en ständig utveckling 

där ultimata lärandemodeller för att uppnå ett gott resultat eftersträvas. Matematiken är en 

viktig bas för många skolämnen, grunden för den vetenskapliga utvecklingen och för modern 

teknologi samt betydelsefull för att förstå förändring och utveckling i vårt samhälle och vår 

omvärld (Häggblom, 2013, s. 11). Enligt styrdokumenten framställs matematik som ett 

kommunikativt ämne, där fokus ligger på att lära sig använda matematik i olika sammanhang 

och situationer. Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla de 

kunskaper och förmågor som behövs för vidare studier (Skolverket, 2017a, s. 5).  

 

De förmågor eleverna ska lära sig i matematik finns formulerade i det centrala innehållet i  

LGR11, vilket är obligatoriskt innehåll för undervisningen. Innehållet bör inte ses som 

avskilda kunskapsområden, utan kan kombineras på ett lämpligt sätt i undervisningen 

(Skolverket, 2017a, s. 12). I denna studie berörs innehållet gällande Taluppfattning och tals 

användning i det centrala innehållet för årskurserna 1–3. Dessa benämns i denna studie som 

kategorier och är formulerade i sju punkter: 

 

● Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning.  
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● 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, 2017b, 

s. 56). 

 

Arbetsområdet Taluppfattning och tals användning handlar således om att eleverna ska få 

tillägna sig kunskaper om tal samt hantering av tal, olika metoder för beräkningar och hur 

kunskaperna kan tillämpas både i matematiska och vardagliga situationer. Att elever tränar 

taluppfattning, det vill säga förståelse för tals betydelse, relationer och storlek, är en 

grundläggande faktor för att kunna vidareutveckla kunskaper i matematik. Eleverna behöver 

därför möta tal och beräkningar av tal för att stegvis utöka sina kunskaper och fördjupa sin 

förståelse och uppfattning gällande tal och räknesätt (Skolverket, 2017a, s. 13). Eleverna ska 

även få lära sig hur räknesätten förhåller sig till varandra samt lära sig att anpassa räknesätt 

efter situation. För att kunna välja ett effektivt räknesätt behöver även de yngre eleverna förstå 

räknesättens egenskaper samt ha kunskaper om vad det finns för centrala metoder att använda 

vid olika beräkningar (Skolverket, 2017a, s. 13).  

 

Om lärare har den kunskap som krävs för att använda tekniken på rätt sätt i sin undervisning 

framgår det i en rapport från skolverket (2010) att IT (eller IKT) har förutsättningarna att ta 

utvecklingen av elevernas lärande till en högre nivå än vanliga läroböcker. Kantosala (2013) 

skriver också att många länder menar att datorspel kan berika undervisningen på många olika 

sätt. Spelen kan hjälpa elever att utveckla sin sociala kompetens, bli bättre på att lära samt 

utveckla den digitala kompetensen. Att använda spel i undervisningen har också höjt 

elevernas motivation till lärande och gjort att elever blivit mer aktiva i sitt lärande. Det kan 

bero på att spelen ofta är nära kopplade till elevernas vardag samt kan konkretisera de mer 

komplexa lärandemålen. Den snabba återkopplingen från spelen gör även att eleverna blir mer 

medvetna om sitt eget lärande (Kantosala, 2013, s. 33). Enligt Skolverket (2016) kan IT vara 
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den enskilda faktor som kommer att påverka skolan mest framöver. Genom ny teknik och nya 

kommunikationsmönster ges möjligheten att utveckla pedagogiken och göra undervisningen 

stimulerande, vilket kan leda till att elever lär sig mer på kortare tid. Skolverket (2017a) 

belyser även att digitala verktyg får en allt större betydelse i just matematik. Den digitala 

tekniken möjliggör bland annat visualisering och konkretisering av abstrakta fenomen, vilket 

är en stor fördel för elevernas lärande (Skolverket, 2017a, s. 6).  

 

Som nämnts i stycket ovan kan integrering av IT i undervisningen vara positivt för elevernas 

lärande i matematik. Ett problem som dock kan uppmärksammas är att exempelvis 

applikationer kan vara utgivna och skapade av vem som helst. Innehållet i applikationerna 

behöver således inte vara granskat och kopplat mot styrdokumentet trots att de används i 

undervisningssyfte. Lärare kan därmed ha svårigheter att hitta relevant material till sin 

undervisning (Nationellt Centrum för Matematikutbildning, 2014). Dessutom nämns att 

taluppfattning är en väsentlig del i elevers kunskapsutveckling inom matematik. Med detta 

som bakgrund kommer denna studie att inrikta sig på att analysera två applikationer med 

utgångspunkt i Taluppfattning och tals användning i det centrala innehållet i matematik för 

årskurserna 1–3. En avgränsning till de delar av applikationerna som enligt producenterna 

handlar om addition och subtraktion har gjorts. Dessa analyseras sedan genom att använda de 

olika kategorierna i det centrala innehållet om Taluppfattning och tals användning som 

analyskategorier. 
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Litteraturöversikt  

I följande avsnitt definieras först begreppet taluppfattning och litteratur som berör de områden 

som tas upp i de sju kategorierna i det centrala innehållet gällande Taluppfattning och tals 

användning presenteras sedan.  

 

Löwing (2017) skriver att en förutsättning för att elever ska lära sig räkna är att de tillägnar 

sig en grundläggande taluppfattning. För att tillägna sig en grundläggande taluppfattning 

behöver eleverna bland annat behärska talen och deras egenskaper, talens ordning och 

grannar, positionssystemet, ha koll på de grundläggande räknelagarna, behärska uppdelningen 

i termer och kunna bedöma tals storleksordning (s. 40). Detta förklarar hon som en liknelse 

till att lära sig avkoda bokstäverna för att lära sig läsa (Löwing, 2018, s. 40). Skolverket 

(2015) belyser också att det är på lärarens ansvar att se till att eleverna har möjlighet att ta del 

av den kunskap som finns formulerad i kursplanen, som exempelvis taluppfattning och tals 

användning.  

 

Naturliga tal och deras egenskaper  

Löwing (2017) skriver att upptäckandet av tal samt deras egenskaper bland annat kan handla 

om att upptäcka talmönster, exempelvis att tal kan delas upp i udda och jämna tal. En 

egenskap för de jämna talen är att de går att dela med 2, medan de udda inte kan delas jämnt. 

Efterhand lär elever sig andra mönster hos talen, som exempelvis vilka tal som är delbara med 

3 eller 5 samt vilka tal som har siffersumman 3 eller 5 (s. 60). Några specifika delar som är 

viktiga för att kunna börja addera och subtrahera är lära sig storleksordningen på talen, vilket 

innebära att behärska talraden. Elever bör då kunna talens olika namn och ordning samt kunna 

räkna framåt och bakåt i en talrad. Elever bör även kunna använda sig av en talrad då något 

ska beräknas. Det är även viktigt att kunna addera och subtrahera 1 och 2 till eller från ett 

angivet tal samt förstå idén med addition (Löwing, 2017, s. 65).  

 

Fuson (1992) menar också att räknandet på en talrad är ett viktigt verktyg för att utveckla 

räknefärdigheter. Hon har delat upp förståelsen av talbegreppet i fem nivåer vilka beskrivs 

nedan: 
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Nivå 1, vilken kallas String, handlar om att kunna läsa upp talraden. Talen är dock ej ännu 

åtskilda, exempelvis etttvåtrefyrafemsex. 

 

I nivå 2, Unbreakable List, kan barnen i en första fas skilja talens namn åt, exempelvis ett, 

två, tre, fyra, fem, sex. I nästa fas parar barnen ihop talens namn med objekt, det vill säga de 

gör en ett till ett tillordning. I tredje fas inser barnet att det sist uppräknade räkneordet 

representerar den totala mängden, det vill säga antalsprincipen.  

 

I nivå 3, Breakable Chain, utgår barnet vid en addition från det första talet för att sedan räkna 

upp den andra termen, steg för steg på talraden. Exempelvis så räknar barn vid additionen 3 + 

3 från 3 och sedan uppåt till 6 stegvis. 

 

Nivå 4, vilken även kallas Numerable Chain, handlar om att barnet, till skillnad från 

ovanstående, lägger ihop två mängder. Exempelvis så löses 3 + 3 således genom att lägga 

ihop de två mängderna. 

 

I nivå 5, Bidirectional Chain eller Truly Numerical Counting, menar Fuson att barn här har 

uppnått en förståelse för tal och dess innebörd. Barnet vet till exempel att 8 kan delas upp i 4 

+ 4, 5 + 3 och så vidare. Barnet kan även härleda kombinationer i denna nivå, exempelvis om 

barnet vet att 3 + 3 = 6 så kan barnet även lösa 3 + 4 genom att tänka 3 + 3 + 1 (s. 243–270). 

 

Positionssystemet 

Löwing (2017) skriver att en förutsättning för att lära sig matematik är att från början vara 

tydlig med det matematiska språket, som att lära elever skillnad mellan antal, tal och siffra. 

Exempelvis kan en mängd beskrivas med hjälp av ett tal, 26, där talet 26 består av två siffror, 

2 och 6. Vill man addera något till 26, som exempelvis 26 + 3 talar man om detta som en 

addition eller uppgift. Summan 29 är däremot ett tal. I talet 26 är siffran 2 ett tiotal och siffran 

6 ett ental. Att förstå dessa övergångar, det vill säga hur tal sammansätts med hjälp av ental, 

tiotal och hundratal, handlar om att behärska positionssystemet och är en del av den 

grundläggande taluppfattning elever bör tillägna sig (Löwing, 2017, s. 28). Att behärska 

positionssystemet (med basen 10) innebär att förstå 10- och 100-övergångar, såsom att 18 

betyder 10 + 8, att kunna avgöra tals storleksordning samt att kunna avrunda tal (Löwing, 
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2018, s. 40). Elever bör kunna dela tal i ental, tiotal samt hundratal för att få en god 

taluppfattning som de sedan kan utnyttja när de löser aritmetiska uppgifter (Löwing, 2008, s. 

40). Vissa elever kan finna det svårt att inse att en mängd på tio kan ses som en enhet samt 

uttryckas med siffran 1, vilket är något som läraren måste hjälpa eleven att förstå. Eleven kan 

även uppvisa svårigheter i att skilja på exempelvis 13 och 31 (McIntosh, 2008, s. 23). 

McIntosh (2008) skriver även att det tar lång tid att bygga upp förståelse för positionssystemet 

och att ingen enskild aktivitet ger elever allt som de behöver utan att förståelsen växer genom 

många varierande erfarenheter med olika representationer som betonar olika aspekter (s. 24) 

Att använda exempelvis pengar inledningsvis för att åskådliggöra relationen mellan ental, 

tiotal, hundratal och tusental kan vara att föredra (McIntosh, 2008, s. 24). Häggblom belyser 

även att elever bör vara säkra på positionssystemet för att exempelvis kunna utföra en 

additions- och subtraktionsalgoritm (s. 118).  

 

Bråk 

Ett bråk kan beskrivas som ett rationellt tal, vilket har en täljare och en nämnare som 

separeras åt med ett bråkstreck. Både täljaren och nämnaren ska vara ett heltal. Nämnaren får 

inte heller vara lika med noll i ett bråk. Ser bråket ut enligt följande ¾ talar man om “tre 

fjärdedelar”. Ett bråk kan också vara en hel, då är täljaren och nämnaren densamma, 

exempelvis 4/4 (Sollervall, 2007, s. 37). Tre grundläggande begrepp eleverna bör ha 

kännedom om innan de börjar operera med tal är innebörden av begreppet nämnare och täljare 

samt att varje tal i bråkform kan skrivas på många olika sätt (Löwing, 2017, s. 240). Enligt 

Löwing (2017) kan bråk uppfattas på åtta olika sätt beroende på i vilken situation man möter 

bråk: ett tal, en del av en hel, en del av ett antal, division som metafor, en andel, en 

proportion, ett förhållande och en skala. Oberoende av vilket sätt bråk beskrivs som talar man 

bråk som rationella tal, vilka man opererar med enligt de aktuella räknelagarna (s. 236). Det 

förstnämnda, bråket som tal, handlar om att alla tal kan storleks ordnas genom att exempelvis 

placeras ut på en tallinje. Bråk som del av en hel är oftast de som undervisningen med bråk 

inleds med, där eleverna kan svara på frågor som exempelvis handlar om hur många delar av 

en pizza som någon ätit. Del av antal talar om att exempelvis kunna ta ⅖ av 15 kulor (Löwing, 

2017, s. 237). Att kunna se sambandet mellan olika sätt att se bråk och förstå att de kan arbeta 

med samma matematiska modell trots att de handlar om exempelvis del av en hel eller del av 

ett antal kan ibland vara ett problem för elever (Löwing, 2017, s. 236). Ett bråk kan också 
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beskrivas som en metafor till division, då man glömmer bort att göra skillnad mellan ett 

bråkstreck och tecken för division. Dess olika innebörd är däremot något som man bör 

uppmärksamma (Löwing, 2017, s. 236–238). Bråk kan även beskrivas som en andel, vilket 

ofta översätts i procentform, och bråk som beskrivning av proportion, bråk som anger skala 

samt bråk som anger förhållande (Löwing, 2018, s. 238–239). I vardagen används bråk som 

en uppdelning av halvor och fjärdedelar i olika situationer. I vardagen används inte bråk för 

att uttrycka ett exakt tal utan som ett uttryck. När en tårta exempelvis delar i fyra delar 

uttrycks det som fjärdedelar även om delarna i sig inte är lika stora (McIntosh, 2008, s. 27 - 

28). 

 

Räknesättens egenskaper 

Addition handlar om att “lägga samman” två eller flera tal, exempelvis kan talet a adderas 

med talet b. Vad man får ut genom att addera talet a med b kallas för summa (Månsson, 2008, 

s. 10). Addition har två centrala räknelagar som bör kännas till, nämligen den kommutativa 

och associativa räknelagen Den kommutativa räknelagen handlar om att två termer i en 

addition kan adderas i vilken ordning som helst då summan är oberoende av termernas 

ordningsföljd. Exempelvis kan tre bollar adderas till två bollar eller två bollar adderas till tre 

bollar, summan blir fem oavsett. Att addition är kommutativ kan således beskrivas som a + b 

= b + a. Den associativa lagen innebär att fler termer i en addition kan adderas i vilken 

ordning som helst, exempelvis kan talet 1 + 2 + 3 räknas ut genom att först addera 1 + 2 = 3 

och sedan addera 3 till, eller först addera 2 + 3 och sedan addera 1 till. Oberoende av 

ordningsföljd blir summan av beräkningen 6. Den associativa lagen innebär mer generellt att 

(a + b ) + c = a + ( b + c ) (Månsson, 2016, s. 10-11). Subtraktion är att “dra ifrån” ett tal från 

ett annat. Exempelvis kan talet b subtraheras från a, då betecknas det som a - b. Det som finns 

kvar efter en subtraktion kallas för differens. Vid subtraktion gäller således ej den 

kommutativa eller associativa räknelagen eftersom differensen är beroende av i vilken 

ordning man subtraherar termerna (Månsson, 2008, s. 13). En subtraktion kan också tolkas 

som en addition, då en subtraktion kan skrivas om till en addition med det motsatta talet. 

Exempelvis kan subtraktionen 5 - 4 tolkas som en addition med det motsatta talet -4, det vill 

säga 5 - 4 = 5 + ( - 4 ) (Sollervall, 2007, s. 100). McIntosh (2008) skriver att de två 

räknesätten har samband med varandra och att subtraktion är motsatsen till addition, då den 

“upphäver” resultatet av additionen, exempelvis 5 + 2 = 7 och 7 - 2 = 5. Dessa samband gör 
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att vi således kan kontrollera en subtraktion genom en addition och vice versa (s. 63). Fuson 

(1992) definierar även subtraktion som additionens inversa operation då hon skriver att 

addition är en operation som gör en summa av två kända termer och subtraktion är en 

operation som gör en term ur en känd summa och en känd term (s. 244). Eleverna kan bland 

annat träna på att förstå sambandet mellan addition och subtraktion genom att beräkna öppna 

utsagor, som exempelvis 1 + _ = 4 eller 4 = 3 + _. Träning med öppna utsagor i addition 

grundlägger även metoder för beräkningar av subtraktioner som 8 - 6 eller 8 - 2 (Löwing & 

Kilborn, 2003, s. 50–51).  

 

Fuson (1992) skriver även att det finns fyra stycken olika huvudtyper av additions- och 

subtraktionssituationer; jämföra, kombinera, förändra - lägga till samt förändra - ta bort. 

Varje additions- samt subtraktionssituation involverar tre mängder, term, term och summa, 

där vilken som helst av dem kan vara okänd (s. 244). Jämföra innebär att eleverna jämför två 

mängder i en subtraktion och ser en skillnad mellan de två mängderna, alltså hur mycket 

mindre eller hur mycket mer den ena mängden är. Exempelvis “Person 1 har 4 röda bollar 

samt 6 gröna bollar. Hur många fler gröna än röda har Person 1?”. Med kombinera menas att 

eleverna kan urskilja en saknad del av den första termen från en saknad del av den andra 

termen. Exempel på en sådan uppgift kan vara “Person 1 och Person 2 har 10 bollar 

tillsammans. Person 1 har 4 bollar. Hur många har Person 2?”. Uppgifter som berör 

situationen förändra - lägga till är exempelvis 12 + _ = 16. Eleverna ska då starta på 12 och 

räknar upp till 16, det vill säga fyra steg. I Situationen förändra - ta bort ska eleverna ska ta 

bort en mindre mängd från en större genom att räkna ner. Exempel på en sådan uppgift är 

“Person 1 har 10 kronor. Hen köper en klubba för 4 kronor. Hur många kronor har hen kvar?”  

 

Centrala metoder 

Redan under de första skolåren börjar eleverna tillägna sig grundläggande kunskaper som de 

bygger på under hela sin skolgång. Det är således lärarens ansvar att se till att eleverna från 

början använder sig av rätt metoder, som bygger på matematiska lagar, för att de ej senare ska 

hamna i en situation där elevens lösningar inte längre fungerar (Löwing, 2017, s. 72, 73). 

Eleverna bör följaktligen tillgodogöra sig och kunna använda metoder för skriftliga 

beräkningar som att exempelvis handlar om att kunna addera eller subtrahera två tal med en 

generell metod. Metoden ska kunna förstås och användas i flera situationer (Löwing, 2018, s. 
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131). Då beräkningarna blir mer komplicerade har man även uppfunnit vissa färdiga metoder 

eller matematiska modeller där deloperationer kan skrivas ned (Löwing, 2018, s. 129).  

 

Då en addition eller subtraktion ska genomföras kan flera olika metoder användas. En 

addition kan exempelvis genomföras med en metod där ental, tiotal och hundratal adderas 

separat. Additionen 348 + 291 beräknas då enligt 300 + 40 + 8 + 200 + 90 + 1 = 500 + 130 + 

9 = 639. En annan metod är att utgå från talet 348 och addera den andra termens delar till de 

första: 348 + 291 = 348 + 200 + 90 + 1 = 548 + 90 + 1 = 638 + 1 = 639. En tredje metod är att 

skriva om termerna i additionen så att den blir enklare att utföra. I additionen 348+291 kan 

talet 291 bytas ut till 300 genom att addera 9. Man måste då komma ihåg att subtrahera 9 från 

det första talet. Således blir additionen ( 348 – 9 ) = ( 291 + 9) = 339 + 300 = 639. Det går 

även att låna tal från vardera termer för att enklare kunna addera talen, exempelvis kan 9 lånas 

från 348 och läggas till på 291, vilket ger talet 339 och 300. Additionen blir då 339+300=639 

(Sollervall, 2007, s. 19). Tankesättet bakom alla metoder är densamma men presenteras ovan 

på olika sätt (Sollervall, 2007, s. 20).  

 

Vidare presenteras två olika metoder som kan användas vid beräkningen av en subtraktion: 

borttagningsmetoden samt utfyllnadsmetoden. I borttagningsmetoden utgår man från första 

termen och tar bort den andra termen, som exempelvis 5–3=2. I utfyllnadsmetoden utgår man 

från den andra termen och räknar upp till första termen. I subtraktionen 5–3 utgår man från 3 

och räknar uppåt i ett steg från 3 till 4 och vidare ett steg från 4-5. Det är alltså två steg från 

tre till fem, vilket ger svaret 2 (Sollervall, 2007, s. 22–23). Då en subtraktion ska beräknas kan 

borttagningsmetoden och utfyllnadsmetoden användas på olika sätt för att få ut svaret. 

Exempelvis kan borttagningsmetoden tillämpas i flera steg för att få ut svaret, där exempelvis 

348–291 kan beräknas enligt 248-291=348-200-90-1=148-90-1=58-1=57. Här har 

hundratalen, tiotalen och entalen subtraheras i olika steg för att få ut svaret. Det går också att 

använda utfyllnadsmetoden för att få ut svaret. Då läggs först 9 till 291 för att komma till 300 

och sedan behövs 48 för att komma från 300 till 348. Beräkningen ser då ut enligt 348–

291=9+48=57 (Sollervall, 2007, s. 25). 

 

En addition eller subtraktion kan också beräknas med en algoritm. En klassisk algoritm som 

används för de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division, definieras 

av Löwing (2017) som en metod där man opererar med tal utifrån en viss struktur som 

grundar sig på räknesättens lagar och regler (s. 131). Algoritmer är en fungerande metod i alla 
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slags beräkningar, oberoende av uppgiftens utseende. För att lösa en uppgift med algoritmer 

behövs enbart en metod, vilken kännetecknas av att stegvis lösa uppgiften utifrån metodens 

givna mönster (Löwing, 2017, s. 112). Algoritmer kan ses som en central metod för skriftliga 

beräkningar som lämpar sig bra då exempelvis två större tal ska adderas eller subtraheras. 

Algoritmer kan också ses som en matematisk modell, där eleverna även lär sig att arbeta med 

matematik (Löwing, 2017, s. 131). Löwing (2017) skriver vidare att algoritmer är en utmärkt 

metod att lära sig matematik, däremot handlar undervisning om algoritmer inte om att låta 

eleverna öva saker de inte förstår utan att visa eleverna vad det innebär. Alla algoritmer 

grundar sig i att talen ska skrivas i ett välstrukturerat talsystem med basen 10, där ental skrivs 

över ental, tiotal över tiotal och hundratal över hundratal. På så sätt ges en god kontroll över 

de deloperationer som görs i beräkningen (s. 131, 132).  

 

Överslagsräkning i kombination med runda tal är en annan metod som kan användas då en 

addition eller subtraktion ska beräknas (Löwing, 2017, s. 118). Oftast handlar 

överslagsräkning om att ge ett ungefärligt svar, där man är nöjd med ett runt tal i svaret 

genom att addera eller subtrahera runda tal genom att byta ut tal (Löwing & Kilborn, 2003, s. 

16). Syftet med att byta ut vissa tal mot runda tal är att de, så som 5, 10, 15, 20, 25 och så 

vidare, är enklare att operera med än andra tal (Löwing och Kilborn, 2003, s. 78). Exempelvis 

i talet 15 + 28 byts 28 ut till det runda talet 30. Beräkningen ovan blir slutligen: 

15+28=15+30–2=43. Vill man ha den exakta summan i beräkningen måste man sedan ta bort 

eller lägga till det som ändrades (Löwing, 2017, s. 118). Då man genomför en 

överslagsräkning måste man ta i beaktande att en överslagsräkning inte får innebära att 

beräkningen blir fel på grund av för stora avrundningar. Vid vissa situationer kan en 

överslagsräkning därför ses som en mindre effektiv metod (Löwing & Kilborn, 2003, s. 80).  

 

Enligt Neuman (2013) är tals del-helhetsrelationer avgörande för aritmetikförståelse (s. 16). 

Med tals del-helhetsrelationer menas att de naturliga talen från 2 till 10 har ett antal 

parkombinationer inom respektive tal. Ett tal består av en helhet som kan delas upp i två lika 

eller två olika delar, exempelvis kan helheten 5 delas upp i delarna 3 och 2 samt 4 och 1 

(Neuman, 2013, s. 16). Tals del-helhetsrelationer ingår i de 25 bastalsbegreppen (figur 1). I 

dessa tankesätt framkommer sambandet mellan addition och subtraktion samt additionens 

kommutativa egenskaper (Neuman, 2013, s. 16). När elever visar förmåga att se sambandet 

mellan addition och subtraktion så visar de att de har ett delvist relationellt tänkande. En del 

av förståelsen för del-helhetsrelationer kan även upptäckas genom att eleven uppvisar 
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förståelsen för sambandet mellan addition och subtraktion (Neuman, 2013, s. 18). Canobi 

(2005) skriver att en del i utvecklingen av del-helhetförståelsen går ut på att elever begriper 

påföljden av att subtrahera en del från en helhet som utgår från deras kunskap om hur två 

delar adderas till en helhet (s. 221). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Dagmar Neumans 25 bastalsbegrepp. Hämtad från “Att ändra arbetssätt och kultur 

inom den inledande aritmetikundervisningen” (Neuman, 2013, s.2) 

 

Tallinje 

En tallinje kan i matematikundervisningen användas med flera olika syften. Kilhamn (2014) 

menar att man kan tillämpa tallinjen som en modell för att utveckla metoder för beräkningar 

av addition eller subtraktion (s. 25). Tallinjen kan också ses som en modell av tal och talens 

egenskaper, som ett hjälpmedel för att utveckla taluppfattning och räknefärdigheter eller som 

ett redskap som är användbart då elever ska tänka eller resonera kring tal (Kilhamn, 2014, s. 

17, 25). Löwing och Kilborn (2003) skriver också att en tallinje är användbar som hjälpmedel 

till att förklara eller beskriva olika beräkningar samt hur beräkningar kan tolkas genom 

förflyttningar på tallinjen samt för att tydliggöra sambandet mellan addition och subtraktion 

(Löwing & Kilborn, 2003, s. 60, 73).  

Rimlighetsbedömning 

Begreppet rimlighetsbedömning innebär att uppskatta en storleks omfattning och till följd 

därav värdera vad som är troligt i varierande situationer (Björklund, 2007, s. 131). Att kunna 

rimlighetsbedöma är en väsentlig del i det matematiska lärandet och är även förknippat med 

det logiska matematiska tänkandet (Björklund, 2007, s.143). McIntosh (2008) skriver att det 

vanligaste är att man avrundar till närmaste tio- eller hundratal (s. 55). Löwing (2017) menar 
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att ha kunskap i att avrunda tal är en del av den grundläggande taluppfattning barn bör 

behärska för att enklare kunna operera med tal, exempelvis kan det handla om att förstå att 

32–19 nästan är samma sak som 32-30 (men en mer) (s. 41). 
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Forskningsöversikt  

Forskningsöversikten har nedan delats in i tre delar. I den första delen, digital teknik i 

klassrummet, belyses vad tidigare forskning säger om införandet av digital teknik i 

klassrummet samt om elevers attityd till matematiken ändras genom införandet. I den andra 

delen uppmärksammas tidigare forskning kring addition, subtraktion och taluppfattning. 

Slutligen presenteras tidigare forskning om applikationer mot det centrala innehållet i LGR 

11. I forskningsöversikten redogörs några tidigare examensarbeten som kan knytas an till vår 

studie. 

Digital teknik i klassrummet 

Liao och Chen (2007) undersökte i en studie om attityden till matematik ändras om digital 

teknik införs i klassrummet. I studien dras slutsatsen att ett digitalt klassrum är av positiv 

anda, då resultaten påvisar att användandet av dator i undervisningen har en mycket positivare 

effekt på elevernas lärande än traditionell undervisning.  

 

Även i Lius (2013) forskning kan slutsatsen om att ett digitalt klassrum är av positiv anda 

dras. Av studien framgick det att en majoritet av eleverna (86%) som deltog i studien ansåg 

att de bland annat fann programmen som användes fördelaktiga att lära sig samt ville använda 

enheterna mera (Liu, 2013, s.84). 

 

Blomgrens (2016) studie visade däremot att då elever själva fick beskriva viktiga saker som 

motiverade dem till skolarbetet så var det ingen större skillnad på analogt och digitalt. De 

faktorer som visade sig vara meningsfulla för att motivera dem till skolarbetet var bland annat 

en varierande undervisning, meningsfulla uppgifter samt återkoppling på arbetet. Eleverna 

ansåg däremot att det var enklare att utföra skolarbetet på egen hand med de digitala 

verktygen. 

Addition, subtraktion och taluppfattning 

I en studie gjord av Booth & Siegler (2008) undersöktes om det finns något samband mellan 

förstaårselevers kunskaper om tals ordning och deras kompetens i aritmetik (s.1016). 

Resultaten visade att elever som hade goda kunskaper om tals placering på en tallinje och 
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storleksordningen på talen var de elever som presterade högre i additionsuppgifter. Studien 

visade även att användningen av visuella representationer av talens storlek, som exempelvis 

tallinjen, hade en positiv inverkan då elever löste matematiska problem (Booth, Siegler, 2008, 

s. 1027). Att elever förstår innebörden av tallinjen kan således vara framgångsrikt för deras 

lärande och utveckling inom aritmetik (Booth, Siegler, 2008, s. 1029). 

 

Larsson (2011) har i sitt masterexamensarbete gjort en litteraturstudie i vilken hon undersökt 

hur beräkningsstrategier i subtraktion förmedlas i kurslitteratur som syftar till 

matematikundervisning för tidiga skolår. De resultat studien återfann var att det inte fanns 

någon komplett och välordnad bild av de beräkningsstrategier som elever kan använda sig av, 

utan att det var stor variation på de beskrivna beräkningsstrategierna i litteraturen (s. 3).  

 

Vidare har Bellander (2016) i sitt examensarbete undersökt hur elever i årskurserna 1–3 valde 

att lösa subtraktioner. Av studien framgick att de flesta elever ofta löste beräkningarna med 

hjälp av huvudräkning eller den metod som för tillfället var aktuell i 

matematikundervisningen. Elever i årskurs 3 använde sig även av algoritmer för att lösa vissa 

uppgifter. En slutsats av studien var att elever redan från årskurs 1 bör lära sig att använda 

hållbara metoder för att främja sin utveckling i matematiken (Bellander, 2016, s. 2).  

 

I en studie gjord av Charalambous, Delaney, Hsu & Mesa (2010) granskades fem läroböcker 

från olika länder. Fokus i studien låg på en jämförelse av addition och subtraktion av bråk i 

diverse läroböcker. Ett resultat som framkom i studien var att ingen av de analyserade 

läroböckerna innehöll varken additions- eller subtraktionsuppgifter som innehöll 

konstruktioner av bråk (s. 132). 

 

Canobi (2005) har gjort en studie om sambandet mellan addition och subtraktion för att 

undersöka hur barn förstår viktiga matematiska principer såsom exempelvis kommutativa 

lagen. I studien fick barn på 5–9 år lösa diverse matematiska problem som behandlar 

sambandet mellan addition och subtraktion. Ett resultat i forskningen var vikten av att 

eleverna ser sambandet mellan de två räknesätten för att förstå hur delar adderas till en helhet 

samt att de ofta får en tidigare förståelse för och kan använda den kommutativa lagen än 

subtraktionsprinciper såsom att 2 + 3 = 5 och 5 - 2 = 3 (s. 220).  
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Applikationer mot det centrala innehållet 

Vad matematikapplikationer har för kopplingar till det centrala innehållet i matematik i 

LGR11 har tidigare studerats av Karlsson & Stensson Bohman (2017) i deras examensarbete. 

I studien analyserades tre matematikapplikationer med inriktning på addition och talområdet 

0–20, där syftet var att undersöka vilka kopplingar till LGR 11 som kunde göras samt vad det 

fanns för valmöjligheter i dem (s. 2). Av resultatet framkom det att samtliga applikationer är 

kopplade till läroplanen och att de inriktar sig på olika saker. En slutsats som författarna 

kunde dra utifrån resultatet är att det är viktigt att analysera applikationer innan de tillämpas i 

undervisningen, för att kunna undersöka om en viss applikation innehåller det läraren vill att 

eleverna ska arbeta med utifrån läroplanen (Karlsson & Stensson Bohman, 2017, s. 29).  

 

I ett annat examensarbete har Örtendahl (2017) analyserat 39 stycken applikationer i 

matematik för årskurs f-3 med syftet att ta reda på vad de erbjuder för innehåll gällande 

taluppfattning. Resultatet som framkom av studien var att de innehåll som kan knytas till de 

olika områdena kring taluppfattning varierar i applikationerna, men att eleverna ges 

förutsättningar att öka sina aritmetiska kunskaper genom att spela applikationerna. De 

framkom också att de områden kring taluppfattning som förekommer minst i applikationerna 

är mönster och rimlighetsbedömning (Örtendahl, 2017, s. 3).  
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Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt kommer den teoretiska utgångspunkten för denna studie att redovisas 

Eftersom avsikten med denna studie är att analysera matematikapplikationer med 

utgångspunkt i läroplanen kommer läroplansteori att behandlas. Nedan förklaras teorin genom 

tre olika arenor: formuleringsarenan, transformeringsarenan samt realiseringsarenan. 

Eftersom en analys av hur Taluppfattning och tals användning transformerats i två 

applikationer, utgår studien enbart från transformeringsarenan.  

Läroplansteori 

Begreppet läroplan har i det svenska språket en tydligt utsagd betydelse; den består av mål, 

innehåll och tidfördelning. I det engelska språket har begreppet curriculum emellertid en 

ytterligare innebörd. Utöver mål, innehåll samt tidfördelning avser curriculum även hela 

filosofin samt de tankar som finns bakom en konkret läroplan vilket även innefattar 

läroböcker och undervisningsmaterial. Det är även detta begrepp som används inom 

läroplansteori när man talar om läroplan (Lundgren, 1989, s. 21). Linde (2012) menar att 

läroplansteori handlar om vad som väljs ut som giltig kunskap att lära i skolan samt vilka 

mekanismer som verkar på diverse nivåer i systemet för att ett visst innehåll uppmärksammas 

(s. 100).  

 

Linde (2012) har utgått från samlade principer för urval, förmedlingsformer, organisation, 

samt mottagande av lärarstoff när han delat upp läroplansteorin i tre arenor. Dessa arenor 

benämns formulerings-, transformerings- samt realiseringsarenan (s. 8). Fokus i denna studie 

ligger på transformeringsarenan eftersom intresset ligger i hur kursplanen har tolkats och 

transformerats av läromedelsförfattarna. 

Formuleringsarenan 

Med formuleringsarenan menas hur en läroplan är formulerad. Linde (2012) beskriver 

formulerad läroplan som de föreskrifter som gäller i ett skolsystem för vilka ämnen som ska 

studeras, vilket innehåll varje ämne ska ha, hur stor del av tiden varje ämne ska tilldelas samt 

vilka mål som gäller för undervisningen (s. 23). På denna arena är huvudaktörerna riksdagen 

och regeringen, vilka bearbetar beslut om skolans övergripande mål och styrdokument 

(Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 172) 
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Transformeringsarenan 

Linde (2012) menar att lärare, och läromedelsförfattare i vårt fall, i transformeringsarenan 

tolkar läroplaner på olika sätt, vilket leder till att det görs tillägg och fråndrag (s. 55). Det är 

alltså i denna arena som lärare bestämmer sitt undervisningsstoff med motivation till tolkning 

av läroplanen (Linde, 2012, s. 57). Tolkningen av läroplaner kan i sin tur leda till att det inte 

alltid blir som man planerat. Transformeringen handlar om statens föreskrift och lärarnas 

tolkning av läroplanen. De olika aktörer i transformeringsarenan, det vill säga bland annat 

elever, lärare samt skolledare, påverkar tolkningen av läroplanen. På grund av dessa aktörer, 

som främst agerar på transformeringsarenan, blir varje undervisningsprocess unik (Linde, 

2012, s. 55) 

Realiseringsarenan 

Linde (2012) beskriver realiseringsarenan som vad som egentligen händer i klassrummet (s. 

64). Realiseringen omfattar hur elever tillägnar sig stoffet i undervisningen samt vad de 

uppfattat och lärt sig i samband med undervisningen (Linde, 2012, s. 81). En aspekt av det 

realiserade innehållet är vad eleverna har uppfattat av undervisningen. Vad mottagaren 

uppfattar och vad avsändaren hänsyftar till är däremot inte alltid samstämmigt (Linde, 2012, 

s. 81).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera och jämföra innehållet som behandlar addition och 

subtraktion i två applikationer. Innehållet som berör addition och subtraktion kommer att 

analyseras utifrån de sju kategorierna som berör taluppfattning och tals användning i det 

centrala innehållet för årskurserna f-3. De två forskningsfrågor som formulerats är: 

 

- Vilka kategorier från kursplanens centrala innehåll gällande Taluppfattning och tals 

användning förekommer i applikationerna? 

- Vilka likheter och skillnader finns i innehållet gällande Taluppfattning och tals 

användning mellan de två applikationerna? 
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Metod  

I kommande avsnitt redogörs för den analysmetod som används för att undersöka materialet. 

Dessutom beskrivs materialet som används i studien och vad materialet består av samt hur 

genomförandet av analysen har gått till. Slutligen diskuteras tillförlitlighet och etiska aspekter 

i relation till valet av metod.  

Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys  

I denna studie används en kombination av två forskningsmetoder för att svara på studiens 

syfte och frågeställningar där en kvalitativ del följs av en kvantitativ del. Genom att 

kombinera metoderna kan en mera fullständig bild av den innehållsanalys studien baserar sig 

på göras. Den kvalitativa delen handlar om att ge en större och djupare förståelse för 

innehållet i applikationerna. Detta görs genom ord och bild vilket är den typiska 

analysenheten för en kvalitativ forskning (Denscombe, 2008, s. 23). Här är det forskaren eller 

forskarna själva som är det viktigaste mätinstrumentet vilket gör att forskarens egna identitet 

och värderingar har betydelse för den data som samlas in och konstruktionen av analysen 

(Denscombe, 2008, s. 25). I denna studie görs sedan en kvantifiering av innehållet, då 

förekomsten av antalet uppgifter kopplat till olika kategorier beräknas. Analysenheten för den 

kvantitativa delen av forskningen är antal förekomster och utgår ifrån frågan hur många? 

(Denscombe, 2009, s. 23). Forskaren är till den här typen av forskning opartisk (Denscombe, 

2008, s. 25).  

 

En innehållsanalys kan tillämpas på vilken slags text som helst samt tillämpas av vilken 

forskare som helst, vilket gör definitionen av begreppet rätt diffust. Syftet med metoden är att 

observera, analysera och förklara det som undersöks (Denscombe, 2009, s. 392). I den här 

studien är det innehållet i en applikation, vilken fungerar som ett läromedel, som analyseras. 

En grundläggande egenskap för en innehållsanalys är att resultaten av studien bör var 

reproducerbara om en likadan studie sker under samma förutsättningar (Denscombe, 2009, s. 

392). Innebörden av en innehållsanalys kan däremot variera beroende av vad forskaren tar för 

perspektiv (Denscombe, 2009, s. 244). 
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Urval av applikationer 

I studien har vi valt att analysera matematikapplikationerna King of Math Junior och IQ 

Safari Math. Då vi reflekterade över vilka applikationer som ska inkluderas i studien var King 

of Math Junior den första applikationen vi diskuterade. Det visade sig att båda var bekanta 

med applikationen sedan tidigare då Victor använt sig av den under utbildningens 

praktikperioder och Jenny i samband med arbete i tre förskoleklasser. King of Math Junior är 

således den första applikationen som är inkluderad i studien. För att få en likvärdig analys 

sökte vi sedan på internet efter applikationer som beskrevs tämligen lika som King of Math 

Junior. Sökningar efter applikationer som innehöll addition och subtraktion, riktade sig mot 

samma åldersgrupp samt kostade lika mycket att köpa gjordes således. Applikationen IQ 

Safari Math påträffades utifrån kriterierna och valdes att inkluderas som den andra 

applikationen i studien. Ingen av oss var bekanta med IQ Safari Math innan analysen gjordes. 

 

Nedan kommer en övergripande beskrivning av vardera applikationen samt en förklaring av 

vilka delar av applikationen som ingår i studien.  

King of Math Junior 

Företag: Oddrobo Software AB 

Ålder: 4+ 

Pris: 30 kronor 

 

King of Math Junior är en applikation i matematik som utspelar sig i en medeltida miljö. 

Spelet går ut på att samla stjärnor, poäng och medaljer för att klättra högre upp i 

samhällsstegen. Det gör spelaren genom att svara på frågor och beräkna uppgifter. Det arbete 

spelet behandlar berör tio olika områden: räkna, addition, subtraktion, multiplikation, 

division, geometri, jämföra, mäta, pussel samt bråk. Dessa tränas var för sig genom att 

spelaren går in i en digital bok som berör just det området. I varje bok finns sedan nio kapitel, 

där kapitel 1–8 består av tio uppgifter vardera. Uppgifterna i varje kapitel är utformade 

likadant, men skiljer sig åt från varje kapitel. Det nionde kapitlet består sedan av sexton 

blandade uppgifter från de föregående kapitlen. Till varje arbetsområde finns således 96 

uppgifter att lösa. Spelaren samlar poäng genom att ange rätt svarsalternativ av fyra angivna. 

Då spelaren har klarat av alla kapitel i böckerna och uppnått en viss poäng har spelaren 

klättrat från att vara bonde till kung eller drottning i samhällsstegen.  
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Till den här studien ingår alla uppgifter som finns i de digitala böcker Addition och 

Subtraktion. Det totala antalet uppgifter som inkluderas i studien är således 192 stycken från 

applikationen King of Math Junior.  

 

IQ Safari Math 

Företag: MaBozo AB 

Ålder: 4+ 

Pris: 30 kronor 

 

IQ Safari Math är ett spel som tränar grundläggande matematik och de fyra räknesätten. 

Spelaren kan välja mellan fyra olika delar i applikationen; övningar, lektioner, test samt 

minispel. Övningar består av blandade matematikuppgifter som spelaren får fördjupa sina 

kunskaper med, där uppgifterna är anpassade till spelaren. I Lektioner kan spelaren välja 

svårighetsgrad och låsa upp nya lektioner. Spelet består av nio kapitel från svårighetsgraden 

Pytte (addition och subtraktion) till Stora Division (100 - 10 000). Genom att klara ett kapitel 

låser man upp nästa nivå. I test får spelaren pröva sina matematikkunskaper på tid och har 

även möjlighet att tävla med andra. Tidsbegränsningen är tre minuter på varje test, som börjar 

på svårighetsgraden pytte till Stora Division. I minispel får spelaren välja mellan tre stycken 

olika; Skattjakt, Bubbel-matte och Memory. I skattjakt ska spelaren på tid länka ihop “par” 

genom att dra ett streck mellan dem, exempelvis 1 + 0 och 1 är ett “par”. I Bubbel-matte ska 

spelaren spräcka den bubbla som innehåller rätt svar på frågan som ställs. Memory är ett 

klassiskt memoryspel där spelaren ska para ihop bilder med varandra. 

 

Till den här studien är det addition- och subtraktionsuppgifterna i lektioner som kommer att 

analyseras. Uppgifterna är indelade i fem olika kapitel Pytte, Liten, Stor, Lilla Jätten samt 

Jätten. Pytte behandlar talområdet 0–10, Liten 10-20, Stor 0-100, Lilla jätten 100-1000 samt 

Jätten 1000-10000. Varje lektion består av en additions- och en subtraktionsdel. Pytte 

omfattar 12 stycken lektioner medan de resterande omfattar 15 lektioner, applikationen 

innehåller med andra ord totalt 72 stycken lektioner. Varje lektion innehåller i sin tur 10–15 

uppgifter. Till varje fråga finns alltid tre svarsalternativ som hjälp. De totala antalet uppgifter 

från IQ Safari Math som ingår i studien är 1929 stycken.  
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Till urvalet i den här studien ingår som nämnt ovan 192 uppgifter från King of Math Junior 

samt 1929 stycken från IQ Safari Math vilket betyder att applikationerna inte är jämlika då 

det gäller antalet uppgifter. Skillnaden upptäcktes efter att analysen av applikationerna 

påbörjats. En nackdel med den stora skillnaden av antalet uppgifter är att IQ Safari Math har 

större möjlighet att inkludera flera olika uppgifter som kan kopplas till de olika kategorierna, 

medan King of Math har ett mer begränsat innehåll. För att enklare kunna jämföra 

applikationernas innehåll och få en mer jämlik analys, beräknas och anges resultatet i relativ 

frekvens för att visa på hur stor andel av applikationens innehåll som kan kopplas till en viss 

kategori.  

Genomförande av analys  

För att ha större möjlighet att fördjupa sig i båda applikationernas innehåll valde vi att ansvara 

för varsin applikation och sedan diskutera dem sinsemellan. Det första steget i analysen 

handlade om att bekanta sig med applikationernas innehåll genom att spela igenom hela 

applikationernas innehåll. Därefter definierade vi de sju kategorier som ingår i analysen för att 

enklare kunna dela in uppgifter till en specifik kategori. Definitionerna är gjorda utifrån 

kommentarmaterialet till kursplanen i matematik samt litteratur som vi tolkat och gjort 

exempel till utifrån tolkningen. Nästa steg var att kategorisera uppgifterna. Detta gjordes 

genom att utvärdera en uppgift i taget och bedöma om uppgiften kunde delas in i en eller flera 

kategorier utifrån hur kategorierna tolkats med utgångspunkt i kommentarmaterialet och 

litteraturen. En och samma uppgift kan således tillhöra flera kategorier. Under tiden 

beräkningarna gjordes fördes dokumentationer på vilka uppgifter som kopplats till vilken 

kategori. Beräkningarna är gjorda två gånger för att säkerhetsställa resultatet. Resultatet 

diskuterades sedan av författarna för att få en trovärdig och valid analys. Slutligen jämfördes 

resultatet av applikationerna med varandra för att sammanställa hur de liknar och skiljer sig åt 

i innehållet gällande Taluppfattning och tals användning. I analysen beskrivs förekomsten av 

uppgifter både till antal och i relativ frekvens samt vilka kategorierna gällande Taluppfattning 

och tals användning som förekommer i applikationerna.  

 

Kategorier 

Nedan presenteras och definieras de sju kategorier analysen utgår ifrån. I analysdelen anges 

kategorierna med nummer, vilka anges nedan.  
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1. Naturliga tal och deras egenskaper 

 

Till den här kategorin hör uppgifter där spelaren utforskar naturliga tal, de vill säga alla tal 

som är större än eller lika med noll (Skolverket, 2017a, s. 12–13). Uppgifterna kan handla om 

att lära sig talens egenskaper, som exempelvis vilka tal som är udda eller jämna, utveckla 

förståelse för talen, där exempelvis ett visst antal symboler ska kopplas till rätt tal, eller talens 

relation med varandra som exempelvis 1 + 2 = ? eller genom öppna utsagor som exempelvis 4 

- ? = 2. Till denna kategori räknas även uppgifter där tal ska placeras i en viss ordning, 

exempelvis genom att placera tal i en talrad (Skolverket, 2017a, s. 12–13).  

 

2. Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.  

 

Till den här kategorin hör uppgifter där spelaren tränar på positionssystemet, vilket handlar 

om uppgifter där elever lär sig om siffrornas värde. Till kategorin inkluderas uppgifter i vilka 

spelaren ska ange eller avrunda ental, tiotal, hundratal eller tusental samt uppgifter där 

spelaren ska svara med hjälp av pengar (Skolverket, 2017a, s. 13). 

 

3. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig 

till naturliga tal.  

 

Till den här kategorin tillhör uppgifter som tränar förståelse för del av helhet och del av antal, 

det vill säga bråk, och bråks relation till naturliga tal. Del av helhet och del av antal handlar 

också om att väcka förförståelse till kunskaper i algebra och att kunna uttrycka sig i procent 

(Skolverket, 2017a, s. 13). Exempelvis kan dessa uppgifter handla om att spelaren ska ringa in 

hälften av ett antal bollar eller rita en fjärdedels pizza.  

 

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

 

Till den här kategorin tilldelas uppgifter där naturliga och enkla tal i bråkform tränas och 

inkluderas samt kunskaper om när man kan använda sig av tal i bråkform, som att exempelvis 

½ är samma sak som “en halv” (Skolverket 2017a, s. 14). 

 

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

 

Denna kategori handlar om uppgifter där spelaren tar del av räknesättens egenskaper genom 

beräkningar (Skolverket 2017a, s. 15). Egenskaperna kan exempelvis handla om olika 



 

30 
 

räknelagar, där bland annat förståelse för den kommutativa och associativa räknelagen är 

central. Uppgifter där elever tillägnas kunskaper i hur räknesätten förhåller sig till varandra, 

exempelvis uppgifter där den inversa relationen mellan addition och subtraktion tränas, 

inkluderas även i denna kategori (Skolverket 2017a, s. 15). Till kategorin tillhör också 

uppgifter där eleverna lär sig om att välja ett effektivt räknesätt för den givna situationen 

(Skolverket 2017a, s. 15).  

 

6. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 

 

Till den här kategorin tilldelas uppgifter där eleverna tränar på olika centrala metoder för 

beräkningar med naturliga tal, som exempelvis algoritmräkning, överslagsräkning eller 

skriftlig huvudräkning, det vill säga uppgifter där spelaren kan även använda sig av andra 

metoder som är effektiva för den givna situationen (Skolverket 2017a, s. 15). 

 

7. Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

 

Till den här kategorin hör uppgifter där spelaren tränar på att uppskatta eller få en uppfattning 

om resultatet vid sina beräkningar (Skolverket 2017a, s. 16). Rimlighetsbedömning kan 

exempelvis handla om uppgifter där spelaren ska avrunda till närmaste tiotal eller kunna 

avrunda termerna till närmsta tiotal för att få känsla av ett ungefärligt svar till uppgiften. 

Uppgifterna kan även handla om att ange ungefär hur stor mängd det finns i en viss area.  

Trovärdighet och tillförlitlighet i studien 

Då man talar om trovärdighet och tillförlitlighet i kvalitativ forskning behövs andra 

bedömningsgrunder än i kvantitativ forskning. I kvantitativ forskning kan trovärdigheten och 

tillförlitligheten mätas genom att forskningen upprepas under exakt samma förutsättningar 

(Denscombe, 2009, s. 409). Då forskaren vill visa på trovärdighet och tillförlitlighet i en 

kvalitativ forskning bör datamaterialet och forskningsprocessen vara noga presenterad för att 

visa dess exakthet. Informationen gör även att andra forskare har möjlighet att bedöma 

huruvida studien anses rimlig samt genomföra den på nytt (Denscombe, 2009, s. 410–411). 

Här bör nämnas att det kan vara svårt för en annan forskare att dra exakt samma slutsatser av 

en kvalitativ studie då forskaren ofta blir så nära involverad i det insamlade datamaterialet och 

analysen (Denscombe, 2009, s. 410). I denna studie beskrivs och motiveras våra beslut i 

exempelvis valet av teori, metod och urval samt analysen och slutsatserna för att andra 



 

31 
 

forskare ska ha möjlighet att bedöma studiens rimlighet. Det gör det också möjligt för andra 

forskare att genomföra studien på nytt. Däremot finns inga garantier att den studien får ett 

identiskt resultat då studien baserar sig på vårt perspektiv. Denscombe (2009) skriver även att 

en studie har överförbarhet då den kan användas i andra undersökningar (s. 412). Vi anser att 

den här analysen kan användas som hjälp eller inspiration till en annan undersökning eller i ett 

undervisningssammanhang där exempelvis pedagoger eller vårdnadshavare vill ha mera 

information om applikationer i ämnet matematik.  

 

För att tydliggöra fördelningen av uppgifterna till de olika kategorierna har vi valt att redovisa 

detta genom ett diagram på vardera applikation. Denscombe (2009) skriver att diagram är 

särskilt användbart i en kvalitativ studie då det ger en visuell bild av forskningens innehåll (s. 

409).  

Etiska aspekter 

Då forskning ska utföras regleras den av regler och andra riktlinjer. För det första har 

forskaren ett eget ansvar att tillse forskningens kvalitet och att den är moraliskt acceptabel, 

vilket utgör grunden för all forskningsetik (CODEX, 2018). Då en viss forskning utförs finns 

sedan vissa krav att förhålla sig till. Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav som 

bör uppfyllas då humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning görs: samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (s. 6). Då vår studie omfattar 

en analys av applikationer är dessa krav inte av samma betydelse som om studien baserades 

på observationer, intervjuer eller enkäter där individer inkluderas.  

 

Innan användandet av de bilder som finns inklistrade från applikationer i vår analys 

kontaktade vi de inblandade företagen om tillstånd.  
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Analys 

I avsnittet kommer samtliga typer av uppgifter som förekommer i King of Math Junior och IQ 

Safari Math att beskrivas och illustreras. Vidare kommer uppgifterna att kategoriseras.  

King of Math Junior 

I applikationen King of Math Junior finns åtta kapitel med olika sorters uppgifter i böckerna 

som berör addition och subtraktion.  

 

De uppgifter som det förekommer mest av i applikationer är uppgifter där spelaren ska räkna 

ut summan eller differensen mellan två tal vilka är representerade i form av prickar på två 

tärningar, två fruktskålar eller två händer med fingrar. I uppgifterna förekommer inga 

additions- eller subtraktionstecken mellan talen som ska beräknas eller likhetstecken mot 

svaret. I subtraktionsuppgifterna tas ingen hänsyn till om de större eller mindre talet kommer 

först. Exempel på det ges i bild 2. 

 

Bild 1, 2 & 3. King of Math Junior, Oddrobo Software AB, 2014. 

 

Dessa uppgifter har kopplats till kategori 1 och 5. I uppgifterna får eleverna möjlighet att 

upptäcka tal och vissa egenskaper hos dem. Som visas i bild 1 måste eleverna kunna koppla 

ett finger till talet 1 och fem fingrar till talet 5 och kunna lägga samman dem till talet 6. Att 
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talet 6 kan delas upp i 1 och 5 är en egenskap hos talet 6. I uppgifterna där skillnaden mellan 

talen efterfrågas får eleverna ta del av att exempelvis skillnaden mellan fyra och sex är två. 

Genom att beräkna summan och skillnaden mellan antal objekt utforskas talens relationer med 

varandra. Uppgifterna har kopplats till kategori 5 då beräkningar av addition och subtraktion 

görs i uppgifterna. Där talen ska adderas används även det centrala begreppet “summa”.  

 

Vidare finns uppgifter där spelaren ska räkna ut summan eller differensen mellan två termer 

som anges med naturliga tal, exempel på detta illustreras i bild 4. Mellan termerna 

förekommer additions- eller subtraktionstecken, det förekommer däremot inte något 

likhetstecken i uppgifterna. I subtraktionsuppgifterna kommer alltid den större termen före 

den mindre, vilket betyder att differensen alltid är ett positivt heltal.  

 

 

 

Bild 4. King of Math Junior, Oddrobo Software AB, 2014. 

 

I dessa uppgifter utforskas naturliga tal genom addition eller subtraktion vilket gör att 

uppgifterna kan kopplas till kategorierna 1 och 5. Eleverna tränar här kunskapen om att tal 

kan läggas samman genom en addition eller dras ifrån genom en subtraktion och få ut en 

summa eller differens. Även här får eleverna ta del av talens relationer sinsemellan.  

 

I applikationen förekommer två olika typer av uppgifter vilka går ut på att träna spelaren i att 

ange ett lika värde av frukter och tärningar som i svarsalternativet. Svarsalternativen 

representeras alltid i form av tal. I uppgiften med frukter som demonstreras i bild 5 ska 

spelaren inse att fyra äpplen och två päron är samma sak som 4 + 2 och i uppgiften med 
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tärningar, vilken illustreras i bild 6, ska spelaren kunna beräkna att 1 + 5 prickar har samma 

värde som 4 + 2 prickar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5 & 6. King of Math Junior, Oddrobo Software AB, 2014. 

 

Uppgifterna med samma innebörd som i bild 5 och bild 6 har kopplats till kategori 1 och 5. 

Eleven utforskar här naturliga tal genom att kunna koppla ett visst antal frukter till rätt siffra 

samt genom att kunna koppla samma summa av tärningarna till varandra, vilket synliggör 

innebörden av siffrorna. I bild 5 förekommer addition och subtraktionstecken och i bild 6 

utförs beräkningar med addition och subtraktion då “samma summa” eller “samma skillnad” 

ska beräknas, vilket gör att dessa uppgifter kopplats till kategori 5.  

 

I uppgifterna nedan ska spelaren ange hur många steg pilen hoppat framåt eller bakåt på en 

tallinje. Tallinjen kan antingen ses som en illustration av en beräkning eller som hjälpmedel 

till uppgiften. I beräkningarna är det den andra termen som efterfrågas, som exempelvis 8 + ? 

= 10 eller 6 + ? = 3. Då den första eller andra termen i en beräkning efterfrågas talar man om 

öppen utsaga. I alla uppgifter sträcker sig tallinjen från 0–10 med ett hopp mellan varje tal.  
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Bild 7 & 8. King of Math Junior, Oddrobo Software AB, 2014. 

 

Uppgifterna ovan har kopplats till kategori 1 och 5, 6. Här tränas bland annat relationen 

mellan naturliga tal samt naturliga tals egenskaper genom förflyttningar på en tallinje. Det ges 

även en överblick över ordningen på talen mellan 0–10. I dessa uppgifter får eleverna ett 

större perspektiv på talen då de börjar träna på öppna utsagor, vilket också kan vara en 

förutsättning till att förstå förhållandet mellan olika räknesätt. Uppgifterna har därför kopplats 

till kategori 5. Uppgiften har också kopplats till kategori 6 då tallinjen kan ses som en metod 

för att beräkna additioner och subtraktioner.  

 

Applikationen innehåller en typ av uppgift där ett av talen i en algoritm ska räknas ut. 

Antingen kan ett av talen i termerna eller ett av talen i summan saknas. För att kunna räkna ut 

en sådan uppgift behöver spelaren ej använda sig av det systematiska mönstret som ingår i 

algoritmräkning, dock behövs en kännedom om algoritm som metod för att kunna ta sig an 

uppgiften. Fattas ett av talen i termerna kan uppgiften ses som en öppen utsaga, som 

exempelvis i bild 10, där uppgiften som ska beräknas är 1 + ? = 4.  
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Bild 9 & 10. King of Math Junior, Oddrobo Software AB, 2014. 

 

Uppgifterna i bilderna ovan har kopplats till kategori 1, 5 och 6. I uppgifterna utforskas 

naturliga tal och deras relationer sinsemellan genom att subtrahera och addera tal i en 

algoritm, som är en central metod för beräkningar.  

 

IQ Safari Math 

En stor del av uppgifterna som behandlas i additions- och subtraktionsuppgifterna i 

applikationen IQ Safari Math är uppgifter där summan eller differensen efterfrågas. Naturliga 

tal samt additions- eller subtraktionstecken och likhetstecken förekommer alltid i dessa 

uppgifter. I dessa uppgifter får spelaren vid vissa tillfällen svara med pengar, och kan då även 

kopplas till kategori 2 som innefattar positionssystemet. Uppgifterna konkretiseras även ofta 

med hjälp av bilder, exempelvis äpplen. Dessa uppgifter demonstreras i bild 11, bild 12 samt 

bild 13 nedan. Som bild 12 även illustrerar så kan det ingå två stycken problem i samma 

uppgift där termerna antingen bytt plats eller bytts ut till två nya. Dessa uppgifter kan kopplas 

till kategori 1 eftersom de innehåller naturliga tal och deras egenskaper. De kan även kopplas 

till kategori 5 eftersom de även berör räknesättens egenskaper, i detta fall i form av 

kommutativa lagen.  
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Bild 11, 12 & 13. IQ Safari Math, Mabozo AB, 2014. 

 

En annan typ av uppgift som IQ Safari Math behandlar är uppgifter vilka innehåller två 

problem i en och samma uppgift där den enas summa eller differens är den andres ene term. 

Denna typ av uppgift kan kopplas till del-helhetsrelationer, vilket handlar om att identifiera 

delar och helhet samt att förstå hur addition och subtraktion hänger ihop och ingår därmed i 

kategori 6, det vill säga centrala metoder. Denna berör även kategori 1 samt 5 då den 

innehåller naturliga tal samt berör räknesättens egenskaper genom att påvisa sambandet 

mellan addition och subtraktion. Exempel på denna uppgift demonstreras i bild 14 nedan.  
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Bild 14. IQ Safari Math, Mabozo AB, 2014. 

 

IQ Safari Math inkluderar även uppgifter där spelaren ska använda sig av den centrala 

metoden algoritmer för att räkna ut summan eller differensen. Algoritmerna är färdigt givna 

och ska räknas ut systematiskt genom att börja addera eller subtrahera entalen, sedan tiotalen 

och så vidare. Uppgifter likt denna berör kategori 1, 5 samt 6 då de innehåller naturliga tal och 

deras egenskaper, räknesättens egenskaper samt algoritm vilket är en central metod.  

 

 

Bild 15. IQ Safari Math, Mabozo AB, 2014. 

 

Talrad förekommer även i IQ Safari Math och i dessa typer av uppgifter kan talraden antingen 

gå uppåt eller nedåt och öka eller minska med olika många steg. Tallinjen som ett hjälpmedel 

förekommer således inte i IQ Safari Math, utan snarare förekommer talraden som ett problem 

där spelaren ska lägga ut rätt tal på rätt plats vilket åskådliggörs i bild 16. Denna typ av 
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uppgift ingår därmed i kategori 1 samt 5 då de innehåller naturliga tal för att ange ordning 

samt de fyra räknesättens egenskaper då talraden antingen ökar eller minskar med olika 

många steg.  

 

 

Bild 16. IQ Safari Math, Mabozo AB, 2014. 

 

En annan typ av uppgifter som förekommer i IQ Safari Math är uppgifter som berör 

positionssystemet där ental, tiotal, hundratal eller tusental förekommer. I denna typ av 

uppgifter ska spelaren antingen ange hur många ental, tiotal, hundratal eller tusental ett visst 

tal består av, avrunda till närmaste ental, tiotal, hundratal alternativt tusental eller välja vilket 

tal som består av exempelvis 3 tiotal samt 5 ental. Exempel på dessa uppgifter illustreras i 

bilderna nedan i bild 17, bild 18 samt bild 19. Då spelaren i dessa uppgifter får öva på 

positionssystemet så inräknas dessa i kategori 2, vilken berör positionssystemet. Dessa 

uppgifter ingår även i kategori 1 då de innehåller naturliga tal. Uppgiften i bild 18 tränar även 

på att avrunda tal och ingår därmed i kategori 7, det vill säga rimlighetsbedömning.  
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Bild 17, 18, 19. IQ Safari Math, Mabozo AB, 2014. 
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Resultat 

Resultaten per kategori kommer i detta avsnitt att redogöras samt en jämförelse mellan 

applikationerna kommer att göras. Slutligen sammanställs resultaten i ett diagram för att få en 

visuell jämförelse av studiens resultat.  

King of Math Junior 

I King of Math Junior har 192 av 192, det vill säga 100% av uppgifterna kopplats till kategori 

1 eftersom samtliga uppgifter i applikationen handlar om att förstå innebörden av naturliga tal 

och deras egenskaper. Till kategori 5, som handlar om räknesätten och deras egenskaper, har 

även 100% av uppgifterna kopplats då alla uppgifter handlar om att beräkna en addition eller 

subtraktion alternativt inkluderar något som är centralt för räknesätten, som exempelvis ett 

begrepp eller tecken. Vidare har 48 av 192, 25%, av uppgifterna kopplats till kategori 6. I bild 

7 och 8 kan tallinjen ses som en central metod för beräkningar och i bild 9 och 10 

demonstreras den centrala metoden algoritmräkning. Ingen av uppgifterna i applikationen har 

kopplats till kategori 2, 3, 4 och 7, vilka handlar om positionssystemet, hur delar kan 

benämnas som bråk, naturliga och enkla tal i bråkform samt rimlighetsbedömning. 

 

IQ Safari Math 

I applikationen IQ Safari Math kan samtliga 1929 uppgifter kopplas till kategori 1 då alla 

uppgifter berör naturliga tal samt deras egenskaper. Till kategori 5, det vill säga de fyra 

räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer, ingår 1601 

uppgifter, vilket motsvarar cirka 83%. Till denna kategori hör således samtliga uppgifter 

förutom de som berör positionssystemet eftersom inga beräkningar görs i dessa uppgifter och 

räknesätten behandlas med andra ord inte. Till kategori 2, som handlar om positionssystemet, 

kan 543 uppgifter, vilket motsvarar cirka 28%, kopplas. Dessa typer av uppgifter illustreras i 

bild 13, bild 17, bild 18 samt bild 19 och inkluderas eftersom spelaren antingen får svara med 

hjälp av pengar alternativt ange eller avrunda ental, tiotal, hundratal eller tusental. Till 

kategori 6, vilken handlar om centrala metoder, har 294 uppgifter, det vill säga cirka 15%, 

kopplats. De centrala metoder som berörs i IQ Safari Math är del-helhetsrelationer, vilken 

illustreras i bild 14, samt algoritmräkning, vilken illustreras i bild 15. Till kategorin som 
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handlar om rimlighetsbedömning, det vill säga kategori 7, dit uppgifter där spelaren 

exempelvis får öva på att träna uppskattning genom att avrunda, hör 58 uppgifter. Detta 

motsvarar cirka 3% och illustreras i bild 18. De kategorier som ej berörs överhuvudtaget, det 

vill säga 0% av alla uppgifter, är kategori 3 samt kategori 4 vilka handlar om hur delar kan 

benämnas som bråk samt naturliga tal och enkla tal i bråkform. Ingen av dessa kategorier 

förekommer eftersom ingen av uppgifterna i applikationen innehåller något tal i bråkform.  

 

Sammanfattning av resultat 

I både King of Math Junior samt IQ Safari Math har 100% av uppgifterna kopplats till 

kategori 1, vilken handlar om naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas 

upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Kategori 1 är således den mest 

förekommande. Till kategori 2, som berör hur positionssystemet kan användas för att 

beskriva naturliga tal samt symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer 

genom historien, har 0% av uppgifterna i King of Math samt cirka 28% av uppgifterna i IQ 

Safari Math kopplats. Kategori 2 blir således den tredje vanligaste i IQ Safari Math. Vidare 

till kategori 3 och 4 som behandlar hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk 

samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal och naturliga tal och enkla tal i bråkform 

och deras användning i vardagliga situationer har 0% av uppgifterna kopplats i båda 

applikationer. Detta är också de enda kategorierna som inga uppgifter kan kopplas till i IQ 

Safari Math. Till kategori 5, vilken handlar om de fyra räknesättens egenskaper och samband 

samt användning i olika situationer, har 100% av uppgifterna i King of Math och cirka 83% 

av uppgifterna i IQ Safari Math kopplats. Kategori 5 är därav en av de mest förekommande i 

King of Math samt den näst mest förekommande i IQ Safari Math. Vidare har 25% av 

uppgifterna i King of Math och 15% av uppgifterna i IQ Safari Math kopplats till kategori 6 

som berör centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare samt 

metodernas användning i olika situationer. I King of Math är kategori 6 den tredje mest 

förekommande och i IQ Safari Math den fjärde mest förekommande i applikationen. Slutligen 

har 0% av uppgifterna i King of Math och 3% av uppgifterna i IQ Safari Math kopplats till 

kategori 7 vilken handlar om rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

För att tydliggöra resultatet har det sammanställts i ett diagram nedan. 
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Diagram 1. Sammanställning av applikationernas resultat. 
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Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån frågeställningarna i förhållande till 

litteraturöversikt, tidigare forskning och teori. Frågeställningarna avser att undersöka vilka 

kategorier från kursplanens centrala innehåll gällande Taluppfattning och tals användning 

som förekommer i applikationerna samt om de två applikationerna liknar eller skiljer sig åt i 

innehållet gällande taluppfattning och tals användning.  

 

Taluppfattning är enligt Löwing (2017) viktigt att eleverna tillgodogör sig för att ha möjlighet 

att utvecklas i matematik och lära sig räkna. Grundläggande taluppfattning handlar om en 

mängd olika saker som bland annat naturliga tal och deras egenskaper, positionssystemet, 

enkla bråk, de fyra räknesätten, centrala metoder för beräkningar samt rimlighetsbedömning 

(Skolverket 2017b). Applikationerna King of Math Junior samt IQ Safari Math, vilka kan ses 

som ett läromedel i matematik, har i denna studie analyserats mot det centrala innehållet 

gällande taluppfattning och tals användning för årskurserna 1–3 i LGR 11. Som Skolverket 

(2015) uppmärksammar är det lärares ansvar att läromedlen som används i undervisningssyfte 

inkluderar det centrala innehåll eleverna ska ges kunskap om. Det är därför nödvändigt för 

blivande lärare att lära sig vara noggranna med att undersöka vad de läromedlen som kommer 

att användas i undervisningen innehåller. 

 

Användningen av digitala verktyg som läromedel blir vanligare och vanligare i 

undervisningen. Hur lärare och elever ser på integreringen av dessa finns det olika åsikter om. 

I studier gjorda av Liao och Chen (2007) samt Liu (2013) framkom det bland annat att elever 

presterar bättre då man integrerar digital teknik i undervisningen samt att fler elever känner 

sig mer engagerade. Samtidigt visade Blomgrens (2016) studie på att det ej är den digitala 

tekniken som motiverar eleverna, utan att snarare att den varierande undervisning med 

meningsfulla uppgifter är nyckeln till att motivera eleverna. Trots varierande resultat anser vi 

att dessa applikationer erbjuder varierande uppgifter vilka är, till viss del beroende på vilken 

applikation som används i undervisningen, kopplade till läroplanen i matematik   

 

I Örtendahls studie (2017) framgick de att innehållet gällande taluppfattning och tals 

användning varierar i applikationerna. En av de minst förekommande uppgifterna i 

Örtendahls (2017) studie handlade om rimlighetsbedömning, vilket kan kopplas till denna 

studie då 0% av uppgifterna i King of Math Junior samt blott cirka 3% av uppgifterna i IQ 



 

45 
 

Safari Math innehåller uppgifter som kan kopplas till rimlighetsbedömning. Vidare i 

Karlssons & Stensson Bomans (2017) studie framgår det att de applikationer som analyserats 

kan kopplas till läroplanen, men att applikationerna i studien har olika fokus på vad ur det 

centrala innehållet som tränas. Efter en jämförelse av resultaten kan erfaras att det är av vikt 

att läraren analyserar en applikation innan den används i undervisningen för att ta reda på vad 

applikationen erbjuder för innehåll. Detta eftersom läroplanens centrala innehåll kan vara 

transformerat på olika sätt och förekommer olika mycket i olika applikationer.  

 

I King of Math Junior utforskar eleverna naturliga tal och tillägnar sig deras egenskaper bland 

annat genom att kunna koppla ett visst antal symboler till rätt tal och hur talen kan läggas 

samman och delas upp till andra naturliga tal och på så vis förstå deras relationer med 

varandra. I IQ Safari Math får eleverna ta del av naturliga tal genom att lägga samman och 

dela upp tal, även placera talen i rätt storleksordning i en talrad. Att behärska en talrad är 

något som Löwing (2017) och Fuson (1992) skriver att är en viktig färdighet för att börja 

operera med tal i additioner och subtraktioner. Då elever lär sig lägga samman två mängder 

eller tal, talar Fuson (1992) om att eleven befinner sig på nivå 4 av 5 för förståelsen av 

talbegreppet. För att komma till nivå 5 bör eleven tillägna sig kunskaper om hur tal kan delas 

upp på flera olika sätt.  

 

Att förstå innebörden av positionssystemet är något som senare kan utnyttjas då aritmetiska 

uppgifter ska lösas enligt Löwing (2008). I IQ Safari Math förekommer fyra typer av 

uppgifter som behandlar positionssystemet; uppgifter där spelaren ska ange ental, tiotal och 

hundratal i ett visst tal, uppgifter där spelaren ska ange vilket tal som exempelvis har ett visst 

ental och tiotal, uppgifter där spelaren ska avrunda till närmaste exempelvis tiotal samt 

uppgifter där spelaren ska svara med hjälp av pengar. McIntosh (2008) vill däremot 

uppmärksamma att elever behöver mycket erfarenhet från flera olika aktiviteter för att 

utveckla en fullständig förståelse för positionssystemet. Både McIntosh (2008) och Skolverket 

(2011) betonar också vikten av att använda konkret material som exempelvis pengar för att 

öka förståelsen för positionssystemet ytterligare, vilket är något som även förekommer 

tämligen ofta i IQ Safari Math. King of Math Junior innehåller ingen specifik uppgift som 

uttryckligen tränar på positionssystemet, däremot, som Häggblom (2013) skriver, så bör 

elever vara säkra på positionssystemet för att kunna utföra en additions- och 

subtraktionsalgoritm. Då King of Math Junior behandlar algoritmer berör den applikationen 

indirekt positionssystemet då algoritmräkning och positionssystemet till viss mån hänger 
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samman. I denna studie har dock endast uppgifter som direkt behandlar området 

positionssystemet räknats in i den kategorin. 

 

Ingen av applikationerna behandlar tal i bråkform eller bråkräkning överhuvudtaget vilket 

betyder att kategori 3 samt 4 ej berörs. Detta resultat är något som överensstämmer med 

resultatet i Charalambous m.fl. (2010) studie vilka analyserade fem läroböcker varav ingen av 

dem innefattade additions- och subtraktionsuppgifter som innehöll konstruktioner av bråk. 

Löwing (2017) nämner ingenting om att bråk är en förutsättning för att elever ska lära sig en 

grundläggande taluppfattning och att bråkuttryck även är nära knutet till division. Att bråk 

således inte är en grund i varken taluppfattning eller addition eller subtraktion tolkas vara 

orsaken till varför bråk samt bråkräkning ej förekommer i någon av applikationerna. Eftersom 

endast additions- och subtraktionsdelen i applikationerna är analyserade kan endast slutsatsen 

om att bråkräkning ej förekommer i de områdena dras, däremot kan bråk förekomma i andra 

delar av dem som ej är analyserade. 

 

I King of Math Junior samt IQ Safari Math förekommer även uppgifter där sambandet mellan 

addition och subtraktion belyses. I King of Math Junior har dessa uppgifter transformerats 

genom en tallinje som en del av en beräkning, där spelaren ska ange hur många steg pilen 

hoppat fram eller bakåt för att komma till svaret. Denna typ av uppgift definieras av Löwing 

(2017) som en öppen utsaga. Enligt Booth och Siegler (2008) har uppgifter som inkluderar 

tallinje en positiv inverkan på elevernas lärande och utveckling i matematik. Tallinjen ger en 

visuell representation av talens storlek, vilket hjälper elever att senare utveckla en mental 

uppfattning om ordningen av talen. Att förklara eller beskriva olika beräkningar genom 

förflyttningar på en tallinje är även något som Löwing & Kilborn (2003) menar tydliggör 

sambandet mellan addition och subtraktion. Enligt Kilhamn (2014) är tallinjen användbar för 

att utveckla metoder till att beräkna additioner och subtraktioner men även för att få förståelse 

av flera av de andra kategorierna som berör taluppfattning (Kilhamn, 2014). I IQ Safari Math 

handlar uppgifter som främst tydliggör sambandet mellan addition och subtraktion om att 

förstå del- och helhetsrelationer, vilket Neuman (2013) skriver är en avgörande faktor för 

aritmetikförståelse. McIntosh (2008) uppmärksammar att sambandet mellan räknesätten är 

något som tidigt bör tydliggöras för eleverna.  

 

Löwing (2017) menar att algoritmräkning är en utmärkt metod för att lära sig matematik då 

eleven opererar med tal utifrån en viss struktur. I King of Math Junior får spelaren bli bekant 
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med algoritmräkning genom att beräkna antingen entalet eller tiotalet i summan, däremot 

behöver beräkningen inte ske helt systematiskt utifrån den struktur Löwing (2017) beskriver 

att algoritmer grundar sig i. I IQ Safari Math beräknas algoritmerna, till skillnad från King of 

Math Junior, systematiskt utifrån den struktur Löwing (2017) beskriver. Förutom den centrala 

metoden algoritmer förekommer det uppgifter i applikationerna där sambandet mellan 

addition och subtraktion tränas genom en central metod. I King of Math Junior har dessa 

transformerats genom en tallinje som metod för beräkningen, medan de i IQ Safari Math 

förekommer som del- och helhetsrelationer. Applikationerna visar således inte på någon stor 

variation av centrala metoder i innehållet, då enbart två centrala metoder förekommer i King 

of Math Junior samt två i IQ Safari Math. Detta resultat skiljer sig från Larssons (2011) 

litteraturstudie som visar på att beräkningsstrategierna har ett brett omfång i de inkluderade 

läromedlen. Vidare skriver Löwing (2017), Sollervall (2007) och Neuman (2013) om flera 

centrala metoder som elever med fördel bör tillgodogöra sig för att ej senare hamna i 

svårigheter. Av de centrala metoder som förekommer i båda applikationer så har endast en 

analys av de metoder som är givna kunnat göras. Som Bellander (2016) skriver väljer elever i 

årskurserna 1–3 ofta att lösa beräkningarna med hjälp av huvudräkning vilket är något som vi 

ej kan uttalas om genom denna studie.  

 

Den sista kategorin som förekommer i taluppfattning och tals användning i det centrala 

innehållet handlar om rimlighetsbedömning. Rimlighetsbedömning är något som ej 

förekommer i King of Math Junior och enbart förekommer med ett fåtal uppgifter i IQ Safari 

Math i form av att spelaren ska avrunda tal till närmaste tiotal, hundratal eller tusental. Enligt 

Löwing (2017) är kunskap i hur man avrundar tal också en förutsättning för att enklare kunna 

räkna ut vissa additioner och subtraktioner, då det ger en överblick över vad som kan vara ett 

rimligt svar i beräkningen.  

 

Hur det centrala innehållet har transformerats i läromedel, och i detta fall applikationer, är 

något som lärare bör vara medvetna om innan de används i undervisningen. Utifrån resultatet 

anses båda applikationer vara lämpliga för lärare att använda som ett komplement i sin 

matematikundervisning men att man däremot bör tänka igenom vad man vill att eleverna ska 

träna på eftersom applikationerna inriktar sig på olika saker och att ej samtliga kategorier i 

taluppfattning och tals användning berörs i applikationerna. Det är även viktigt att man som 

lärare har i åtanke att elever ibland inte förstår eller reflekterar över vad de egentligen tränar 

på när de spelar i applikationerna, exempelvis kanske de inte inser vad som är ental, tiotal, 
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hundratal eller tusental när algoritmer ska lösas eller förstår hur de ska tänka då exempelvis 

öppna utsagor ska beräknas.    

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns både likheter och skillnader mellan de analyserade 

applikationerna. IQ Safari Math har bredare innehåll än King of Math Junior, då 

applikationen behandlar 5 av de 7 sju kategorierna i det centrala innehållet medan King of 

Math Junior behandlar 3. De kategorier som fokuseras mest är däremot samma i båda 

applikationer då alla uppgifter kopplats till kategorin som berör naturliga tal och deras 

egenskaper i det centrala innehållet, samt den kategori som behandlar de fyra räknesättens 

samband. Kategorierna som berör bråk, det vill säga kategori 3 samt 4, behandlas inte i någon 

av applikationerna. I King of Math Junior behandlas ej heller kategori 2 och 7, vilka berör 

positionssystemet samt rimlighetsbedömning. Sammantaget kan sägas att samtliga uppgifter 

som inkluderas i applikationerna kan delas in i en eller flera kategorier från kursplanens 

centrala innehåll gällande Taluppfattning och tals användning men att alla kategorier ej 

förekommer. 
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Konklusion 

I detta avsnitt presenteras slutsatser utifrån forskningsfrågorna som undersöks i studien. 

Avslutningsvis förs en diskussion om förslag på fortsatt forskning inom detta område. 

 

Utifrån att ha analyserat och jämfört de två applikationerna King of Math Junior och IQ Safari 

Math kan erfaras att det finns både likheter och skillnader mellan applikationerna. En likhet är 

att de kategorier som förekommer mest i applikationerna är desamma. Naturliga tal och deras 

egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och 

ordning är den kategorin som förekommer mest i båda applikationer, då 100% av alla 

uppgifter kan kopplas hit. Alla uppgifter i King of Math Junior har även kopplats till 

kategorin de fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer, 

vilket är den näst mest förekommande i IQ Safari Math med 83%. En annan likhet är att ingen 

av applikationerna berör de två kategorierna som handlar om bråk. Skillnaden mellan 

applikationerna är att innehållet i IQ Safari Math är bredare än i King of Math Junior, då 

innehållet i King of Math Junior har placerats i tre kategorier och innehållet i IQ Safari Math i 

fem. Det finns även skillnader i hur det centrala innehållet har transformerats i 

applikationerna, där exempelvis läran om centrala metoder och räknesättens samband har 

transformerats olika i applikationerna.   

 

Som skolverket (2015) skriver så är det lärarnas skyldighet att undervisningen som bedrivs är 

kopplad till styrdokumenten. Det är då av vikt att de undervisningsmaterial som används i 

undervisningen har analyserats. En slutsats som kan dras utifrån den analys som gjorts på 

King of Math Junior och IQ Safari Math är att båda applikationer lämpar sig att använda i 

undervisningssyfte då de till viss del är kopplade till läroplanen genom att de uppgifter 

applikationerna innehåller kan kopplas till en eller flera kategorier i det centrala innehållet 

gällande Taluppfattning och tals användning, men alla kategorier tränas däremot inte genom 

att spela applikationerna. I läroplanen finns inget krav på hur mycket av varje centralt innehåll 

som undervisningen ska innefatta eller på vilket sätt de ska realiseras i klassrummet. Likt 

andra läromedel har applikationerna lagt tyngd på olika saker i innehållet samt transformerat 

innehållet på olika sätt, det är därför viktigt för läraren att reflektera över vad man vill att 

eleverna ska träna på genom att använda dem. 

 



 

50 
 

Vid en eventuell fortsatt forskning kring ämnet finns många alternativ att rikta in sig på. Det 

hade varit lärorikt att analysera hela applikationen, det vill säga, vad hela applikationen 

behandlar istället för att rikta in sig på räknesätten addition och subtraktion. Det hade även 

varit intressant att jämföra flera applikationer för att få en större bild av vad som tas upp kring 

räknesätten. För att använda sig av en annan metod så hade lärare som har erfarenhet av 

applikationerna i praktiken kunnat intervjuas för att få en bättre uppfattning om vad eleverna 

verkligen lär sig från dem.  

 

 

 

 

  



 

51 
 

Referenslista 

Bellander, Rebecka (2016). Hur elever i årskurs 1–3 löser utvalda uppgifter i subtraktion. 

Kalmar, Växjö. Linnéuniversitetet. Examensarbete. 

Har hämtats från: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1087271/FULLTEXT01.pdf 

2018-12-31 

 

Björklund, Camilla (2007). Hållpunkter för lärande: småbarns möten med matematik. Åbo: 

Åbo Akademis förlag.  

 

Blomgren, Jan (2016). Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö. 

Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Hämtad från:  

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/47615 (2018-10-02) 

 

Booth, L. Julie. & Siegler, S. Robert (2008). Numerical Magnitude Representations Influence 

Arithmetic Learning. Child Development. Nr 4. 

 

Canobi, Katherine H. (2005). Children’s profiles of addition and subtraction understanding. 

Journal of Experimental Child Psychology 92(3):220-246. 2005. 

 

Charalambous, Y. Charalambos, Delaney, Seán, Hsu, Hui-Yu, Mesa, Vilma (2010). A 

Comparative Analysis of the Addition and Subtration of Fractions in Textbooks from Three 

Countries. LLC: Taylor & Francis Group. 

 

CODEX (2018-02-07). Regler och riktlinjer för forskning. Uppsala: BMC. Finns tillgänglig 

på: 

https://www.regeringen.se/49b721/contentassets/5c8f018508cb46f89d17a90c0a3b15d7/sou-

19994 (2018-05-17) 

 

Denscombe, M (2009). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eriksson, Göta (2004). Tidig aritmetisk kunskapsbildning: Ett radikalkonstruktivistiskt 

perspektiv. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005. 

 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1087271/FULLTEXT01.pdf
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/47615


 

52 
 

Fuson, K. (1992). Research on whole number addition and subtraction. In D.A. Grouws 

(Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National 

Council of Teachers of Mathematics. (ss. 243-275). New York: Macmillan Publishing 

Company.  

 

Häggblom, Lisen (2013). Med matematiska förmågor som kompass. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kantosala, Anna. Digitala spel i undervisningen. I Med kvalitet i fokus - E-läromedlen i 

undervisning och lärande. Utbildningsstyrelsen. Hämtad från:  

https://www.oph.fi/download/154174_Med_kvalitet_i_fokus_-_e-

laromedlen_i_undervisning_och_larande.pdf (2018-09-23) 

 

Karlsson, Johanna & Stensson Bohman, Emelie (2017). Appar i matematikundervisningen: 

En appanalys med inriktning på addition och talområdet 0-20 (Examensarbete). Växjö: 

Fakulteten för teknik, institutionen för matematik, Linnéuniversitetet. 

 

Larsson, Kerstin (2011). Varför ska man “göra olika”? En litteraturstudie om 

beräkningsstrategier i subtraktion. Hämtad från:  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A412694&dswid=9493 (2019-01-

07) 

 

Liao, Yuen-Kuang och Chen, Yu-wen (2007) The Effect of Computer Simulation Instruction 

on Student Learning. A Meta-analysis of Studies in Taiwan Journal of Information 

Technology and Applications Vol. 2, No. 2, pp. 69-79. Hämtad 2018-09-21 från: 

https://www.researchgate.net/publication/228999916_The_Effect_of_Computer_Simulation_I

nstruction_on_Student_Learning_A_Meta-analysis_of_Studies_in_Taiwan 

 

Linde, Göran (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lindensjö, Bo & Lundgren, P. Ulf (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. 

Stockholm: Liber. 

 

https://www.oph.fi/download/154174_Med_kvalitet_i_fokus_-_e-laromedlen_i_undervisning_och_larande.pdf
https://www.oph.fi/download/154174_Med_kvalitet_i_fokus_-_e-laromedlen_i_undervisning_och_larande.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A412694&dswid=9493
https://www.researchgate.net/publication/228999916_The_Effect_of_Computer_Simulation_Instruction_on_Student_Learning_A_Meta-analysis_of_Studies_in_Taiwan
https://www.researchgate.net/publication/228999916_The_Effect_of_Computer_Simulation_Instruction_on_Student_Learning_A_Meta-analysis_of_Studies_in_Taiwan


 

53 
 

Liu, Nelson (2013). iPad Infuse Creativity in Solid Geometry Teaching. Turkish Online 

Journal of Educational Technology  

 

Lundgren, Ulf. P (1989). Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori. 

Stockholm: Liber.  

 

Lundgren, Ulf. P, Säljö, Roger & Liberg, Caroline (2014). Lärande skola bildning: grundbok 

för lärare. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Löwing, Madeleine (2017). Grundläggande aritmetik: matematikdidaktik för lärare. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Löwing, Madeleine (2006). Matematikundervisningens dilemman: Hur lärare kan hantera 

lärandets komplexitet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2002). Baskunskaper i matematik: för skola, hem och 

samhälle. Lund: Studentlitteratur.  

 

Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2003). Huvudräkning: en inkörsport till matematiken. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

McIntosh, Alistair. (2008). Förstå och använda tal: en handbok. (1. uppl.) Göteborg: 

Nationellt centrum för matematikundervisning, Göteborgs universitet.  

 

Månsson, Anders (2016). Matematikens grunder för lärare. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Nationellt Centrum för Matematikutbildning (2014). Skolappar granskas inte. Hämtad 2018-

05-21 från: http://ncm.gu.se/5349. 

 

Neuman, Dagmar (2013). Att ändra arbetssätt och kultur inom den inledande 

aritmetikundervisningen. Nordic Studies in Mathematics Education, 18(2), 3-46. 

 

Skolverket (2013). IT-användning och IT-kompetens i skolan. Stockholm: Skolverket. 

 



 

54 
 

Skolverket (2010). It för skolan ut i samhället. Finns tillgänglig på: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-

skolan/undervisning/it-for-skolan-ut-i-samhallet-1.141171 (2018-04-13). 

 

Skolverket (2015). Elevinflytande. Elever & föräldrar. Stockholm: Skolverket.  

 

Skolverket (2016). It och skola i möjlighetsmaximerarnas land. Finns tillgänglig på: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/elevers-

anvandning/mojlighetsmaximerarnas-land-1.141283 (2018-04-13). 

 

Skolverket (2017a). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Rev. 2017. Stockholm 

2017.  

 

Skolverket (2017b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Rev. 

2017. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2019-01-31). Digitalisering av de nationella proven. Finns tillgänglig på: 

https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-

de-nationella-proven (2019-02-04).  

 

Sollervall, Håkan (2007). Tal: och de fyra räknesätten. Studentlitteratur AB 

 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Finns tillgänglig på:  

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (2018-

05-17)  

 

Örtendahl, Jennelie (2017). Ett hav av matematikapplikationer, och att hitta rätt. En analys av 

matematikapplikationer som används i grundskolans tidigare år. Karlstads universitet. 

Hämtad från: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1121419/FULLTEXT01.pdf 2018-

12-30.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1121419/FULLTEXT01.pdf

