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Applikationer har blivit en ny resurs för att 

lära elever att lösa rutinproblem i matematik. 

Men vilken pedagogik erbjuder applikation-

erna? Syftet med studien var att undersöka 

applikationers erbjudande av lärande utifrån 

ett repetitivt respektive strategiskt förhåll-

ningssätt. Applikationerna var inriktade på att 

lära ut multiplikationstabeller i årskurs 1-6. 

Studien fokuserade på ett funktionellt per-

spektiv och baserades på Gibsons (1986) teori 

om handlingserbjudanden. Studien genomför-

des genom en kvantitativ innehållsanalys och 

en kvalitativ dokumentanalys av nio applikat-

ioner som används i svenska skolor. Analysen 

av repetitiva inslag visade att belöningar och 

uppgifter med bara ett korrekt svar var en del 

av alla utom en av de 126 undersökta övning-

arna. Tidstestning användes i över hälften av 

de studerade övningarna. Olika handlingser-

bjudanden av strategier och inslag som möns-

ter och samband mellan tal fanns i applikat-

ionerna. Användningen av representationer 

och sekvenser för att påvisa strategier varie-

rade mellan applikationerna. 

Applications have become a new resource for 

teaching pupils how to solve routine mathe-

matical problems. But what pedagogy is af-

forded in these applications? The aim of the 

study was to investigate affordances of learn-

ing in applications from a repetitional and 

strategical approach. The applications were 

designed for teaching multiplication tables in 

grade 1-6. The study focused on a functional 

perspective and was based on Gibson's (1986) 

theory of affordances. The study was con-

ducted through a quantitative content analy-

sis and a qualitative document analysis of 

nine applications used in Swedish schools. 

The analysis of repetitive elements showed 

that rewards and tasks with only one correct 

answer were part of all but one of the 126 in-

vestigated exercises. Time testing was used in 

over half of the studied exercises. Different af-

fordances of strategies and elements such as 

patterns and relations between numbers were 

found in the applications. The use of repre-

sentations and sequences to afford strategies 

varied between applications. 
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Inledning 

Svenska samhället digitaliseras i allt större utsträckning och skolan är inget undantag. Digital teknik 

beskrivs bland annat kunna användas i matematikundervisningen för att visualisera abstrakta kon-

cept (Skolverket, 2011a). Dessutom erbjuder digital teknik många nya möjligheter i form av bland 

annat individanpassning och variation. Trots de fördelar som erbjuds är det viktigt att det nya 

materialet undersöks och utvärderas för att se till att den digitala tekniken fungerar som ett stöd 

för undervisningen (Calderon, 2015).  

Läroplanen och forskningen slår fast att elever ska lära sig göra effektiva beräkningar med huvud-

räkning av enkla multiplikationsuppgifter (Ashcraft, 1982; Baroody, 2006; Heege, 1985; Isaacs & 

Carroll, 1999; Skolverket; 2011b; Wallace & Gurganus, 2005; Woodward, 2006). Effektiva beräk-

ningar av uppgifter i multiplikationstabeller leder till att energi läggs på att lösa svårare problemlös-

ningsuppgifter istället för på att beräkna rutinuppgifter (Skolverket, 2011a; Wallace & Gurganus, 

2005).  

Det har länge pågått en diskussion om hur multiplikationstabellen ska läras ut (Brownell & Chazal, 

1935). Debatten har gällt om inlärning ska ske genom repetitiva uppgifter med enbart ett korrekt 

svar, med hjälp av tidtestning och belöningar eller om det ska ske genom att arbeta med strategier 

genom sekvenser av uppgifter för att påvisa mönster och samband (Baroody, 2006). En del har 

förändrats på de 90 år som gått sedan Brownell och Chazal (1935) ifrågasatte den då allenarådande 

repetitionsundervisningen. Pappret och pennan har fått sällskap med surfplattor på många grund-

skolor och surfplattorna används i allt högre grad i matematikundervisningen (Skolverket, 2016). 

Det finns många applikationer1 som syftar till att lära elever att effektivt beräkna rutinuppgifter i 

de fyra räknesätten (Highfield och Goodwin, 2013). Problemet med applikationer idag är inte stor-

leken på utbudet utan att det finns en avsaknad av tid och möjlighet för lärare att finna lämpligt 

material (Ilomäki, 2013). Palmér (2015) lyfter den viktiga frågan om vilka applikationer läraren ska 

välja, en fråga jag ställt till mig själv och hört många erfarna lärare säga. Det finns en känsla av att 

vara vilse i app-djungeln. Det krävs stora kunskaper hos lärarna för att välja matematikapplikat-

ioner. Applikationers inverkan på elevernas lärande beror på designen och det matematiska inne-

hållet samt på lärarens undervisning kring en applikation (Palmér, 2015). 

Det finns goda indikationer på att digitala verktyg kan stödja lärande (Carr, Taasoobshirazi, Stroud, 

Royer, 2011; Clements, 2002; Musti-Rao & Plati, 2015; Wong & Evans, 2007). Däremot förändrar 

                                                      
1 En applikation är ett datorprogram till en smart telefon eller surfplatta som kan vara ett spel eller annat tillägg för att 
använda till praktiskt arbete (Applikation, u.å). 
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införandet av teknik inte lärandet i sig (Wong & Evans, 2007). Lärandet påverkas av pedagogiken 

som används i applikationerna (Calderon, 2015). Så vilken pedagogik finns i applikationerna? 

Denna studie gör en analys av applikationer som används i svenska skolan utifrån teorin om hand-

lingserbjudanden, för att utreda vilka erbjudanden till lärande applikationerna ger utifrån de repe-

titiva och strategiska förhållningssätten. Analysen avgränsas till ett funktionellt perspektiv, vilket 

innebär att orsaker till en viss utformning inte söks, istället fokuseras på hur utformningen ser ut 

och kan förmedla till eleven (Ammert, 2011). Arbetet riktar sig både till lärare och till utvecklare av 

applikationer.  
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Bakgrund  

I bakgrunden presenteras först definitioner av nyckelbegrepp för studien. Därefter beskrivs arbe-

tets teoretiska utgångspunkt i form av teorin om handlingserbjudanden. Avslutningsvis i avsnittet 

redogörs för det repetitiva och det strategiska förhållningsättet.  

Definitioner 

Betydelsen av ordet multiplikationstabell varierar i vardaglig användning, dels beskrivs att en multi-

plikationstabell består av multiplikationer där ena faktorn är konstant (Multiplication table, u.å.), 

dels att det är en lista på alla ensiffriga multiplikationer (Multiplikationstabell, u.å). För att undvika 

missförstånd används enbart begreppet multiplikationstabell enligt den förstnämnda definitionen, 

vilket innebär att exempelvis alla multiplikationer med en faktor 7 är en multiplikationstabell. Mer 

specifikt kan multiplikationer med en faktor 7 också beskrivas tillhöra sjuans tabell. En multiplikat-

ionsuppgift definieras som en produkt med två tillhörande faktorer. Ett exempel på en multiplikat-

ionsuppgift visas i Figur 1. 

Faktor benämns de tal som multipliceras med varandra. Produkt är benämningen på resultatet av 

multiplikationen (Grinstein & Lipsey, 2001). Som kan ses i Figur 1 avgör placeringen om faktorn 

är en multiplikator eller multiplikand (Multiplikation u.å). Att ha automatiserat en multiplikationsuppgift 

innebär att eleven beräknar uppgifterna i en hög hastighet och utan större ansträngning (Carr et al., 

2011). En applikation (i vardagligt tal förkortat till app) kan användas i flera syften och finns till olika 

operativsystem. I detta arbete används beteckningen applikation enbart för programvaror till surf-

plattor. Uppgift används i arbetet dels som en förkortning av multiplikationsuppgift, dels som be-

teckningen för de enskilda uppdrag eleven får i en applikation. Exempelvis är 3·4=_ en uppgift i 

en applikation där eleven ska fylla i produkten. Ska en elev visa 3·4 med konkreta föremål räknas 

det också som en uppgift. En övning är en sammanhängande mängd uppgifter skilda från varandra 

i applikationens meny. En användare är personen som genomför övningarna. I överenstämmelse 

med Svenska skrivregler skrivs i arbetet tal med siffror i matematiska sammanhang och i övrigt 

med siffror och bokstäver beroende på talets storlek (Språkrådet, 2008).  

  

Figur 1. Exempel på en multiplikationsuppgift och beteckningar  

7 · 4  =  28 

 Faktorer 

Produkt Multiplikator  Multiplikand 
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Handlingserbjudanden 

Arbetets teoretiska utgångspunkt finns i teorin om handlingserbjudanden (även kallat affordances). 

Teorin innebär enligt grundaren Gibson (1986), att ett föremål bär med sig information om hur 

det ska användas. Ett klassiskt exempel är en dörr som beroende på sin utformning kan förmedla 

hur den ska öppnas. En dörr med en horisontell bräda ska tyckas på, medan en dörr med ett hand-

tag ska dras i (Norman, 2013). Ett handlingserbjudande behöver inte uppfattas för att finnas, med 

andra ord kan ett handlingserbjudande vara synligt eller gömt. Ett synligt handlingserbjudande in-

nebär att erbjudandet är tydligt så att personen uppfattar handlingserbjudandet. Ett gömt hand-

lingserbjudande innebär att en person inte uppfattar erbjudandet och behöver ha ytterligare in-

formation för att uppfatta det (Gaver, 1991). Handlingserbjudanden kan upplevas på skilda vis 

eftersom vi har olika kunskap och tidigare erfarenheter, men handlingserbjudanden kan också ut-

formas på ett tydligare eller ett mindre tydligt sätt för alla personer. Exempelvis om en dörr har 

likadana handtag för att öppnas inåt och utåt kan en person inte utan att testa veta vilket håll dörren 

öppnas åt. För att förtydliga ett handlingserbjudande kan föremål ha tilläggsinformation om hur de 

ska användas, vilket kallas signifiers. En signifier hjälper en person att förstå vilken handling som är 

lämplig, exempelvis kan en skylt beskriva att en dörr ska dras i (Norman, 2013). Signifiers kan vara 

i form av text, ljud och representationer i form av exempelvis bilder (Bower, 2007). Dessutom 

menar Watson (2003) att handlingserbjudanden i likhet med Martons variationsteori (Marton & 

Booth, 1997) kan uppfattas genom variation. Enligt ett sådant synsätt kan specifika handlingser-

bjudanden påvisas genom att begränsa andra möjliga erbjudanden eleverna kan urskilja. Detta kan 

göras genom att placera uppgifter i sekvenser med det eleven ska upptäcka invariant. För att påvisa 

egenskaper hos multiplikationer med 1 kan exempelvis en elev få sekvensen 1·21=21, 1·6=6, 

1·35=35. Ges däremot sekvenser av uppgifter där alla faktorer varierar samtidigt exempelvis 

1·35=35, 3·24=72, 4·5=20 påvisas eleven inte egenskaperna och det är troligt att eleven missar 

erbjudandet (Watson, 2003).  

Utifrån teorin om handlingserbjudanden förmedlar teknik hur den ska användas. Det innebär dels 

att en applikation har begränsningar i hur den kan användas utifrån begränsningar i funktion, dels 

att en applikation förmedlar begränsningar i vilket sätt den bör användas. Närmare bestämt innebär 

det att även om applikationen kan användas på många olika sätt förmedlar applikationen att den 

ska användas på enbart ett eller några av dem. Således är en applikation aldrig neutral utan den kan 

exempelvis förmedla en viss lärandesyn, såsom lärande genom upprepning (Ilomäki, 2013). Den 

digitala teknikens sätt att förmedla handlingserbjudanden har studerats utifrån två utgångspunkter. 

För det första har forskare undersökt vilka handlingserbjudanden elever upplever av teknik. För 
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det andra har studier gjorts utifrån tidigare pedagogiska kunskaper för att undersöka hur väl ett 

material erbjuder möjligheter att lära sig ett visst innehåll (Hammond, 2010).  

Repetitivt förhållningssätt 

Det finns två motstående perspektiv kring hur elever lär sig multiplikationstabeller, dels lärande via 

mönster och samband (beskrivs under rubrik Strategiskt förhållningssätt), dels lärande via repetition. 

Det repetitiva förhållningsättet bygger på att upprepning leder till lärande. Uppfattningen stöds av 

forskningen som har visat att upprepning av multiplikationsuppgifter leder till en ökad automati-

sering (Becker, McLaughlin, Kimberly & Gower, 2009; Brownell & Chazal, 1935; Cook & Dossey, 

1982; Woodward, 2006). Förklaringen till det ökade lärandet beskrivs vara att upprepningen av två 

intryck (stimuli) gör att kopplingar i hjärnan bildas mellan intrycken (Michell, Houwer & Lovibond, 

2009). När en multiplikationsuppgift är automatiserad innebär det att en association mellan talen 

är skapad, närmare bestämt om eleven får faktorerna 4 och 7 associeras direkt och utan ansträng-

ning till produkten 28 (Brownell & Chazal, 1935). Omvänt associerar eleven produkten 28 till fak-

torerna 4 och 7. För att kunna gå från faktorerna till produkt och vice versa är det viktigt att elever 

får träna multiplikationer från båda hållen samtidigt (Eriksson, 2005). Till skillnad från det strate-

giska förhållningsättet är det utifrån ett repetitivt förhållningssätt irrelevant vilken ordning uppgif-

terna presenteras till eleven (Baroody, 1985). Däremot är det viktigt att eleven gör ett stort antal 

repetitioner och hur repetitionerna görs (Becker et al., 2009). Repetitionerna kan exempelvis göras 

genom uppgifter med enbart ett korrekt svar, med hjälp av belöningssystem för att öka elevens 

vilja att beräkna fler uppgifter och med tidtestning för att öka elevens hastighet på att beräkna 

uppgifter (Baroody, 2006). 

Tidtagning, ett korrekt svar och belöningssystem 

Det repetitiva förhållningssättet bygger ofta på övningar med enbart ett korrekt svar. Sådana upp-

gifter kan kallas instruktiva enligt Highfield och Goodwins (2013) kategorisering. De två övriga 

kategorierna manipulativ och kreativ innebär att applikationen ger eleven flera möjligheter att nå 

lösningen eller att applikationen inte alls fokuserar på rätt och fel. En undersökning av de mest 

nedladdande applikationerna i USA, Storbritannien och Australien visade att 47 av 53 undersökta 

applikationer var instruktiva, det vill säga hade enbart ett korrekt svar (Highfield & Goodwin, 

2013). Bernsteins (1996) beskriver att uppgifter med enbart ett korrekt svar har stark inramning 

och klassifikation. Begreppet klassifikation behandlar begränsningen av innehållet, vad som ska 

läras och inramningen behandlar i vilken mån eleven har frihet i hur den ska lära sig det. I Palmérs 

(2015) studie undersöktes hur applikationer med olika stark klassifikation och inramning påverkar 

interaktionen mellan lärare och barn genom att observera 25 förskolebarn och 12 pedagoger. Den 
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svenska studiens resultat tyder på att applikationer med stark inramning leder till mindre intresse 

hos eleven och en knapphändig dialog mellan lärare och elev, i jämförelse med applikationer med 

ett av eleven påverkningsbart händelseförlopp och ett mindre fokus på rätt och fel (Palmér, 2015). 

Förknippat med lärande via repetition är att lösa uppgifter på tid (Baroody, 2006). Huruvida tids-

begränsningen och den press den skapar är ett stöd eller ett hinder för elevernas lärande är omdis-

kuterat i forskningen. Det finns forskning som tyder på att en person lär sig saker bättre under 

stress, om en person ska lära sig hur den ska hantera en viss situation. Däremot finns det även 

forskning som visar att kortsiktig stress minskar förmågan att efter ett uppehåll kunna återge in-

formation (Joëls, Pu, Wiegert, Oitzl, & Krugers, 2006). Det finns också forskning som visar att 

kortsiktig stress har en negativ inverkan på vår förmåga att lösa matematiska uppgifter (Beilock & 

DeCaro, 2007; Ramirez, Gunderson, Levine & Beilock, 2013; Siegler och Shipley, 1995). Resultatet 

tros bero på att stress påverkar hjärnans arbetsminne och gör mindre arbetsminne tillgängligt för 

beräkningar (Beilock & Carr, 2005). De som använder sig av strategier med större behov av arbets-

minne påverkas därav i högre grad negativt av press (Ramirez et al., 2013). En annan aspekt är att 

tidtagning tar bort andra erbjudanden av handling från eleven, genom att tidsstressen begränsar 

reflektion och möjligheten att diskutera uppgifter (Palmér, 2015).  

Forskningen har visat att belöningar vid en aktivitet leder till att eleven troligen väljer att genomföra 

aktiviteten före andra obelönade aktiviteter. Däremot avtar effekten efterhand som belöningen tas 

bort. Resultatet ledde till att belöningar används för att öka elevers motivation inom många områ-

den. Däremot visade forskarnas metastudie av 128 studier också att yttre belöningar har negativ 

effekt på elevens egen motivation för att lära sig eller göra något. Mest negativ effekt hade belö-

ningar i form av fysiska föremål som gavs för genomförandet, vid slutförandet eller beroende på 

elevernas prestation (Deci, Koestner & Ryan, 1999).  

Strategisk förhållningsätt 

Repetitiva förhållningssättets motsats bygger på lärande via mönster för att utveckla strategier och 

utantillkunskap. Förhållningsättet utgår ifrån att elever har sparat kombinationer av tal i form av 

mentala strukturer bestående av samband i tabellerna (Baroody, 1985; Heege, 1985; Olander, 1931). 

Det strategiska förhållningsättet grundar sig på idén att det är lättare att automatisera en multipli-

kationsuppgift om det är möjligt att se ett samband mellan uppgifterna, i jämförelse med om upp-

gifterna ska memoreras utan koppling mellan dem (Baroody, 2006). Bevis för att mentala strukturer 

finns antas vara att elever inte behöver träna på alla uppgifter i tabellen för att automatisera dem. 

Amerikansk forskning genomförd på två grupper av 7-8 åringar på vardera 296 elever visade att 

genom att träna på hälften av aritmetiska uppgifter kan elever med hjälp av den kommutativa lagen 
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även lika effektivt beräkna de omvända uppgifterna. Exempelvis kan produkten från 8∙4 överföras 

till 4∙8 (Olander, 1931). Forskning har också visat att elever, även om de inte blivit undervisade i 

några strategier, använder sig av mönster och samband för att lösa multiplikationsuppgifter (Heege, 

1985). Det strategiska förhållningssättet stöds av tre amerikanska studier som jämfört de repetitiva 

och det strategiska förhållningsättet. I två av studierna påvisade de undersökta tredje- respektive 

fjärdeklassarna en ökad automatisering av ett kombinerat förhållningssätt i jämförelse med enbart 

repetition (Cook & Dossey, 1982; Thornton, 1978). I den tredje studien på fjärdeklassare fanns inte 

någon skillnad i automatisering, men eleverna som fått undervisning om strategier kunde i högre 

grad generalisera sina kunskaper till ett högre talområde (Woodward, 2006). 

Strategier, mönster och samband 

Strategier bygger på att använda sig av mönster och samband i tabellerna för att beräkna uppgifter 

(Cook & Dossey, 1982; Siegler & Shipley, 1995). Strategierna kan användas för att minska antalet 

repetitioner eleven behöver göra för att lära sig alla tabeller utantill (Baroody, 1999). Flera mönster 

och samband kan användas för att lösa multiplikationsuppgifter (Cook & Dossey, 1982; Heege, 

1985; Siegler & Shipley, 1995). Nedan beskrivs sju olika mönster, samband och strategier som av 

forskningen beskrivs användas för att hjälpa elever att beräkna multiplikationsuppgifter och auto-

matisera uppgifter. 

1. Del-helhetsrelationer är ett grundläggande samband för att lösa multiplikationsuppgifter. I likhet 

med addition är två delar kända (faktorerna) och helheten ska finnas (produkten). För att utveckla 

förståelse för del-helhetsrelationer bör undervisningen erbjuda elever övningar där de kan utveckla 

förståelse för att ett tal kan delas på flera olika sätt (Neuman, 2013). 

2. Dubblering är en strategi som kan användas på flera sätt. Multiplikationen 4·7 kan exempelvis 

beräknas genom en dubblering av produkten av 2·7 (Flowers & Rubenstein, 2010; Spitzer & Dun-

fee, 1941; Heege, 1985). En alternativ lösning är att halvera ena faktorn och dubblera den andra, 

vilket innebär att 4·7 beräknas 2·14 (Heege, 1985; Jerman, 1970). Vid multiplikationer där ena 

faktorn är ett jämt tal kan uppgiften beräknas med upprepad dubblering. Det jämna talet delas upp 

till multiplikationer av 2, exempelvis 4·7=2·2·7 och beräknas som dubbelt av 7 är 14, dubbelt av 

14 är 28 (Flowers & Rubenstein, 2010).  

3. Kommutativa lagen beskrivs a·b=b·a och innebär att 4·7=7·4. (Heege, 1985; Jerman, 1970). Sam-

bandet används för att minska antalet multiplikationer som behöver läras in (Cook & Dossey, 1982; 

Olander, 1935).  
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4. Sambandet mellan division och multiplikation gör att elever kan överföra utantillkunskaper från ena 

räknesättet till det andra. Det är möjligt eftersom att multiplikation och division består av samma 

kombinationer av tal. Exempelvis finns kombinationen 3, 4 och 12 i både 3·4=12 och 12/3=4 

(Eriksson, 2005; Neuman, 2013).  

5. Tabellspecifika strategier finns det flera av, exempelvis att multiplikationer med 0 har produkten 0 

(Jerman, 1970) och att multiplikationer med 2 innebär dubbelt (Heege, 1985). 

6. Uppdelning av uppgift innebär att en multiplikationsuppgift delas upp i delar för att beräknas, ex-

empelvis 4·7=3·7+1·7 (Jerman, 1970; Mulligan & Mitchelmore, 1997). När strategin används utgår 

eleven från automatiserade uppgifter för att räkna ut multiplikationer eleven inte kan (Heege, 1985).  

7. Upprepad addition innebär att multiplikationer kan göras om till addition genom att beräkna 4·7 

som 7+7+7+7 (Jerman, 1970), alternativt genom att använda talföljden 7, 14, 21, 28 (Mulligan & 

Mitchelmore, 1997). Upprepad addition är enligt Neuman (2013) inledningsvis nödvändig för att 

kunna lösa multiplikationsuppgifter, men strategin är i längden inte ett effektivt sätt att lösa multi-

plikationsuppgifter. 

Utifrån ett strategiskt förhållningssätt ska uppgifter presenteras i en ordning som stödjer elevers 

förmåga att se mönster mellan multiplikationer (Cook och Dossey, 1982). Neuman (2013) menar 

att när multiplikationsuppgifter med samband presenteras åtskilda ges inte möjlighet för eleverna 

att se sambanden. Exempelvis om 7·4 presenteras som en uppgift och 4·7 som en helt annan 

uppgift, erbjuds inte eleven att se sambandet. Ett annat sätt att erbjuda förståelse för strategier och 

samband är att använda representationsformer som tallinje, rutmönster, multiplikationsruta och konkreta 

föremål. Exempel på representationsformerna kan ses i Figur 2. 

2a 
       

       

       

       

2b  
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 16 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 2c 
 

 

2d 

 

 
 
 

Figur 2. Representationsformer. 2a. Tallinje, representation av 4·7 (Bild från Woodward, 2006, s. 275). 2b. 
Rutnät, representation av 4·7. 2c. Multiplikationsruta, representation av multiplikationer från 1·1 till 10·10. 
2d. Konkreta föremål i grupper representation av 4·7 

4

· 

7 
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I 2a visas tallinjen. Tallinjen användas för att påvisa strategier med hjälp av pilar (Woodward, 2006). 

I 2b ges ett exempel på hur en multiplikation representeras genom rutmönster. Representationsfor-

men innebär att produkten delas upp i rader efter ena faktorn och kolumner efter andra faktorn. 

Representationen kan användas för att påvisa bland annat tals kommutativa egenskaper och sam-

bandet mellan division och multiplikation (Neuman, 2013). Multiplikationsrutan i 2c, består av pro-

dukter i en tabell ordnad efter faktorernas storlek. Eleven kan med hjälp av en multiplikationsruta 

leta efter mönster och samband mellan olika multiplikationer (Baroody, 2006). Konkreta föremål an-

vänds ofta av elever för att lösa multiplikationsuppgifter. En produkt kan finnas genom att ordna 

föremål i grupper och därefter räkna dem. Exempelvis i 2d representeras 4·7 av fyra grupper med 

sju streck i varje grupp (Siegler, 1988).  

Skolverket (2011b) framhåller att elever ska arbeta med strategier för huvudräkning under hela 

grundskolan, men också att elever effektivt ska kunna göra beräkningar. De multiplikationsuppgif-

ter eleverna har svårast att göra effektiva beräkningar av och lära sig utantill är de med höga faktorer 

(Jerman 1970; Mulligan & Mitchelmore, 1997; Ruch, 1932). Detta kan dels bero på att eleverna 

arbetar i lägre grad med de uppgifterna (Ruch, 1932), dels kan eleverna ha utvecklat strategier i det 

lägre talområdet som inte är hållbara när faktorerna blir större (Woodward, 2006). Exempelvis kan 

upprepad addition vara möjligt att använda vid 2·8, men olämpligt vid 8·8 eftersom risken för misstag 

i beräkningen är stor (Baroody, 2006). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka applikationers erbjudande av lärande utifrån ett repetitivt re-

spektive strategiskt förhållningssätt. Applikationerna ska behandla multiplikationstabeller för års-

kurs 1-6. Följande frågeställningar ska besvaras: 

 I vilken mån erbjuds elever övningar med repetitiva inslag som tidtagning, belöningar och 

ett korrekt svar? 

 Hur erbjuds elever möjligheter att utveckla strategier och strategiska inslag som mönster 

och samband? 
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Metod 

I metoden presenteras hur undersökningen genomfördes för att uppfylla syftet. Syftet var att under-

söka applikationers erbjudande av lärande utifrån ett repetitivt respektive strategiskt förhållningssätt. Applikation-

erna skulle behandla multiplikationstabeller för årskurs 1-6. Under urval beskrivs hur insamlingen av ap-

plikationer gjordes genom ett ändamålsenligt urval. Sedan beskrivs hur analysen av materialet ge-

nomfördes genom en kvalitativ dokumentanalys tillsammans med en kvantitativ innehållsanalys. 

Avslutande i metoden lyfts etiska hänsynstaganden och frågan om partiskhet utifrån forskningse-

tiska aspekter. 

Materialinsamling 

Enligt Bryman (2011) är det nästintill omöjligt att göra ett urval av webbaserat innehåll utifrån 

sökningar på internet, eftersom sökningarna enbart kommer finna en del av det lämpliga materialet. 

För att finna applikationer användes istället ett ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval bas-

eras på att ge ett gott stöd för syftet. Urvalsmetoden ger inte representativitet och görs därför när 

det inte finns behov av ett generaliserbart resultat för alla skolor eller alla applikationer (Hartman, 

2004). I studien krävde syftet att applikationerna skulle användas på skolor i årskurs 1-6. In-

samlingen av applikationer gjordes därav genom att kontakta rektorerna på låg- och mellanstadie-

skolor i fyra kommuner i Götaland. Lärarna på skolorna ombads skriva upp vilka applikationer de 

använder i matematikundervisningen. Av de 47 kontaktade skolorna besvarade lärare och rekto-

rerna på 14 skolor förfrågan varav 11 använde sig av applikationer. Sammanlagt användes 46 olika 

applikationer och hemsidor i matematikundervisningen.  

Materialinsamlingen gjordes genom att undersöka övningarna i applikationerna. Ingen insamling 

gjordes av material från exempelvis lärarhandledningar eller programkod. Eftersom syftet med stu-

dien var att se handlingserbjudanden i applikationerna var det inte relevant att undersöka övrig 

dokumentation. Materialinsamlingen gjordes på en Ipad och utgick från en fullständig version av 

varje applikation. Att använda sig av enbart fullversioner möjliggör enligt Highfield & Goodwin, 

(2013) att hela applikationen undersökts och inte enbart en begränsad del. Samma operativsystem 

användes till alla applikationerna för att säkerställa att inte skillnader mellan applikationer bestod i 

skillnader i operativsystemet.  

Ett problem inom forskning av elektroniska källor är att materialet kan uppdateras eller försvinna 

under tiden för insamling och analys av data (Bryman, 2011). För att se till att alla applikationer 

analyserades under samma period begränsades insamlingen av materialet för den kvantitativa delen 

av undersökningen till en kortare period (15-21 april, 2016). Till den kvalitativa analysen användes 

en iterativ insamling under en månads tid (15 april-15 maj, 2016). En iterativ insamling innebär att 
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insamling av data görs återkommande under analysarbetet (Bryman, 2011). Den iterativa in-

samlingen gjordes i första hand för att kunna finna kategoriseringar och för att få en tydligare bild 

av applikationerna. I andra hand gjordes insamlingen för att bekräfta eller dementera tolkningarna 

i den kvalitativa analysen och för att kontrollera om resultatet från den kvantitativa analysen var 

stabilt över tid. En studies reliabilitet sjunker om en analys vid olika tillfällen skulle ge skilda resultat 

(Cohen, Manion & Morrison, 2000).  

Urval  

För att välja ut applikationer utifrån den insamlade listan formulerades fyra kriterier för inklusion. 

För att ta reda på om applikationerna uppfyllde kraven användes i första hand beskrivningarna av 

applikationen på App Store och Google play store. När beskrivning på sidorna saknades eller var otill-

räcklig användes applikationens hemsida och i förekommande fall videos från applikationens hem-

sida eller från videodelningssidan Youtube. Första kriteriet för inklusion var att applikationen måste 

finnas till surfplattor med Android eller IOS. Det innebar att webbsidor och applikationer till exempelvis 

Windows exkluderades. Därför undersöktes exempelvis inte skolplus.se eftersom den enbart är 

webbaserad. Andra kriteriet var att applikationerna måste ge eleven möjlighet att öva på multiplikationstabell-

ler, vilket innebar att applikationer som Mojiklockis och Zcooly affären exkluderades eftersom de 

inte innehåller multiplikation. Tredje kriteriet var att applikationerna ska användas i årskurserna 1-6 i 

enlighet med arbetets syfte. För att se till att kriteriet uppfylldes valdes att vid insamlingen av ap-

plikationer låta lärarna skriva vilken årskurs applikationen användes i. För att säkerställa studiens 

aktualitet uppställdes ett fjärde kriterium, applikationerna måste användas på fler än en av de tillfrågade 

skolorna. Det innebar att applikationer där enbart en skola använde applikationen uteslöts, exem-

pelvis Math Vs Zombies. Nio applikationer uppfyllde urvalskriterierna. De inkluderade applikat-

ionerna var King of Math, King of Math Junior, Math Fight, Mattemums, NOMP, Qnoddarnas 

värld årskurs 2, Qnoddarnas värld årskurs 3, Zcooly Gruvan och Zcooly Raketen (se beskrivning 

av applikationerna i Bilaga 1). För att underlätta läsbarheten av arbetet används förkortningar på 

några av applikationerna. King of Math Junior förkortas hädanefter till King of Math Jr., Qnod-

darnas Värld årskurs 2 förkortas vidare till Qnoddarna år 2 och motsvarande förkortas Qnoddarnas 

Värld årskurs 3 till Qnoddarna år 3.  

Urvalet av övningar gjordes utifrån teorin om handlingserbjudanden. Övningarna skulle erbjudas 

att användas i undervisning av multiplikationstabellen, vilket innebar att de skulle vara möjliga att 

finna genom att söka efter ord kopplat till undervisning i multiplikation. Ett första urval gjordes 

genom att leta efter multiplikation, tabell, multiplication, och table i applikationen eller i förekommande 

fall i beskrivningarna över övningarna på applikationens hemsida. Därefter gjordes ett andra urval 

genom att i analysen kontrollera att övningarna uppfyllde tre kriterier. Övningarna skulle för det 
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första innehålla multiplikation vilket innebar att övningar med andra räknesätt exkluderades. I exem-

pelvis Zcooly Gruvan fanns bland annat ett äventyrsläge och ett uppdragsläge. I applikationen val-

des att använda övningarna läraren ger i uppdragsläget.  Övningarna i uppdragsläget kan, till skillnad 

från övningarna i äventyrsläget, begränsas till att behandla enbart multiplikation. För det andra 

skulle övningarna behandla framför allt multiplikationer med faktorer mellan 0-10. Det innebär att övningar 

innehållande majoriteten tvåsiffriga multiplikationer som exempelvis övningen 0-100 i Mattemums 

och övningen Expert i Math Fight exkluderades. För det tredje skulle syftet med övningarna vara 

att beräkna multiplikationsuppgifter. Det innebar exempelvis att övningar behandlande övergången 

från textuppgift till multiplikationsuppgift exkluderades. En lista över de 126 inkluderade övning-

arna kan ses i Bilaga 2. 

Materialanalys  

I analysen undersöktes först de enskilda uppgifterna. Vid analysen upptäcktes att uppgifterna är 

ordnade i övningar bestående av likartade uppgifter. De stora likheterna mellan uppgifterna i en 

övning möjliggjorde användningen av klusteranalys, viket innebär att analysen gjordes genom att 

analysera uppgifterna i kluster av övningar, för att därefter jämföra klustren med varandra. En 

klusteranalys möjliggör att tydligare kunna finna likheter och skillnader mellan klustren (Cohen, 

Manion & Morrison, 2000). Det innebar att istället för att jämföra drygt 2000 enskilda uppgifter, 

motsvarande en omgång uppgifter i varje spel, jämfördes 126 övningar. 

Flermetodsforskning 

Studien var en så kallad flermetodsforskning, vilket innebar att studien innehöll både kvalitativa 

och kvantitativa analysmetoder. Flermetodsforskning är enligt en del forskare inte teoretiskt möjligt 

eftersom analysmetoderna bygger på olika kunskapsteorier. Andra forskare menar i likhet med 

denna studie att det är givande att förena de båda teorierna. Metoderna förenades dels för att möj-

liggöra att få svar på forskningsfrågorna, dels för att få ett mer heltäckande svar på syftet (Cohen, 

Manion & Morrisson, 2000). Studien gjordes med en kvalitativ dokumentanalys med några delar gjorda 

enligt en kvantitativ innehållsanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen genomfördes för att kunna 

mäta i vilken mån olika faktorer används, vilket enligt Bryman (2011) inte är möjligt att göra med 

enbart en kvalitativ analys. Den kvalitativa dokumentanalysen gjordes för att kunna beskriva hur 

applikationernas erbjudanden är påverkade av de olika förhållningssätten. Flermetodsforskning be-

höver hålla god kvalitet i enlighet med kraven på kvalitativ och kvantitativ forskning. Därav togs 

hänsyn till skillnaderna mellan forskningstyperna. Skillnaden mellan en kvalitativ dokumentanalys 

och en innehållsanalys är att forskaren i en innehållsanalys sätter upp kriterier på förhand för ana-

lysen och att kriterierna i en kvalitativ innehållsanalys kan utvecklas efterhand. Båda typerna av 

analys använder kodning. I en innehållsanalys ska kodningen täcka in alla möjliga kategoriseringar 
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med koder, medan i en kvalitativ analys behöver inte färdiga kategorier och koder finnas på förhand 

(Bryman, 2011).  

Analysschema 

Gemensamt för den kvantitativa och den kvalitativa analysen var användandet av ett analysschema. 

Analysschemat användes i enlighet med Ritchi och Spencer (1994) för att få överblick över materi-

alet och för att kunna jämföra data. Analysschemat var initialt mer omfattande och behandlade 

bland annat Bernsteins (2000) begrepp inramning samt Highfield och Goodwins (2013) kategori-

seringar instruktiv, manipulativ och kreativ, men de togs bort eftersom de inte gav stöd för analys-

arbetet. Analysschemat fylldes i med kodning. Kodning i kvantitativ forskning tilldelas ofta en siffra 

för att möjliggöra bearbetning av stora mängder data (Bryman, 2011). Emellertid upplevdes över-

föringen från kategori till siffra inte nödvändig i denna studie, eftersom materialet var ordnat i 126 

övningar. Istället användes beskrivningar av applikationerna utifrån en viss struktur för att få en 

tydligare överblick. Ett exempel på en övnings beskrivning ur analysschemat kan ses i Tabell 1.  

Tabell 1. Exempel från analysschemat  

King of Math 
a) Beskrivning 
b) Talområde 
c) Ordning 
d) Representationsform 
e) Uppgiftskod 

Kapitel 1: 
a) Tio uppgifter (en uppgift per bild). Produkt saknas. Välj 
ett av fyra alternativ. Tidsbegränsning 100 sekunder. Ett kor-
rekt svar. Belöning. 
Ex. [3·8] välj [24] [79] [40] [81] 
b) P: 0-100 F: 0-10 
c) Slumpmässigt ordnade i blandade tabeller 
d) numerisk 
e) a·b=_ 

Under a) beskrivning noterades antalet uppgifter, hur de presenterades och vad uppgiften var. Ex-

empelvis produkten saknas innebar att användaren utifrån faktorer skulle bestämma produkt. Däref-

ter beskrevs eventuella tidsbegränsningar i övningen, antalet svar på uppgifterna som ansågs kor-

rekta och om övningen gav belöning för korrekt svar. Sist i punkt a) gavs ett exempel på en uppgift 

ur övningen. Hakparentes innebar att uppgiften var citerad från applikationen. Bilder i övningarna 

gavs en kod, visades exempelvis tre hundar med fyra ben kodades det som [4] [4] [4]. Under b) 

talområde skrevs en beteckning för talområdet i övningen. P: 0-100 stod för att den minsta produkten 

i övningen var 0 och den största 100. F: 0-10 betydde att faktorerna var mellan 0-10. Gjordes 

ytterligare en notering, exempelvis en faktor 3, innebar det att multiplikanden eller multiplikatorn i 

alla uppgifter var 3. Under c) ordning beskrevs sekvensen de enskilda uppgifterna presenterades i. 

Under d) representationsform beskrevs på vilket sätt uppgiften visades. I exemplet i Tabell 1 visades 

uppgifterna med siffror och symboler och den beskrevs därför vara numerisk. Under e) uppgiftstyp 

beskrevs uppgifterna med en kod till analysen av strategier. Exempelvis kodades 3·8=_ till a·b=_. 
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Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa analysen gjordes för att undersöka sekvenser av uppgifter samt för att undersöka 

uppgifternas fokus på enbart ett svar, belöningar och tidstestning. Analysen gjordes genom att först 

ställa upp kriterier för olika kategoriseringar. Därefter gjordes en pilotanalys där kategoriseringarna 

testades på en av applikationerna (King of Math). En pilotanalys används för att påvisa att kod-

ningsschemat fungerar och för att finna eventuella svårigheter och problem (Bryman, 2011). Några 

förtydligande av formuleringar behövde göras efter pilotanalysen och en ytterligare kategori inför-

des i analysen av uppgiftssekvenser (parordning). I övrigt upplevdes kategoriseringen tillfredstäl-

lande. Det innebär att kategorierna upplevdes vara åtskilda från varandra och täckande för alla 

möjligt tänkbara kategorier och så pass tydliga att kodaren kunde följa samma kodningskriterier för 

alla övningar (Bryman, 2011). Kriterierna testades även av en kollega med en övning som stickprov. 

Stickprovet påvisade en likartad kodning av övningarna. Trots gott resultat i form av likartad be-

dömning är det dock omöjligt att utforma en kodningsmanual i vilken det inte finns tolkningsut-

rymme enligt Bryman (2011). 

Sekvenser av uppgifter 

För att undersöka sekvenser av uppgifter skrevs multiplikationsuppgifter i respektive övning upp. 

Presenterades uppgifterna samtidigt i applikationen gjordes denna granskning direkt utifrån upp-

gifterna utan att skriva upp dessa i en lista. Insamling av material gjordes tills teoretisk mättnad 

rådde. Teoretisk mättnad innebär att uppgifterna efter ett tag enbart bekräftar kategoriseringen och 

insamlingen kan då stoppas. Det är omöjligt att på förhand fastställa när teoretisk mättnad råder 

(Bryman, 2011). Listan bestod i de flesta fall av cirka 20 uppgifter. Exempel på en lista kan ses i 

Tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på lista av uppgifter i en övning  

King of Math kapitel 2 

Omgång 1 10·8 1·9 3·4 2·3 8·1 3·1 8·8 3·7 0·3 4·7 

Omgång 2 7·2 5·10 10·9 2·6 2·3 7·0 2·8 5·4 3·4 2·4 

Kategorisering gjordes sedan utifrån listan enligt en kodningsmanual, vilken går att se i Bilaga 3. 

Därefter bekräftades eller dementerades kategoriseringen genom att se om den stämde med de 

cirka tio närmaste uppgifterna.  

Tidtagning, ett korrekt svar och belöning 

För att undersöka i vilken mån applikationerna erbjöd repetitiva inslagen tidtagning, enbart ett 

korrekt svar och belöningssystem gjordes en kvantitativ analys genom att använda en kodningsma-

nual (se Bilaga 3). En applikation bedömdes ha tidtagning om applikationen på någon sätt bedömde 

hur lång tid beräkningar av uppgifter tagit och på något sätt redovisade detta för elevanvändaren. 
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Speciellt uppmärksammades om användaren fick veta sin tid, belönades beroende av sin tid eller 

om övningen avbyts om lösningarna tagit för lång tid. För att undersöka om det finns fler än ett 

korrekt svar undersöktes möjliga svarsalternativ och svar. Exempelvis skulle tänkbara uppgifter i 

kategorin inget korrekt svar kunna varit att manipulera ett material utan att lämna ett visst svar . En 

uppgift som 4·2=_ skulle ha ett korrekt svar och en uppgift som 4·_=_ skulle ha flera. För att un-

dersöka om belöning gavs undersöktes skillnaden mellan en korrekt genomförd övning och en 

övning genomförd med upprepade inkorrekta lösningar. Särskilt observerades om övningen avslu-

tades, om felen ledde till poängavdrag eller om övningen förlängdes med fler uppgifter vid inkor-

rekt svar. Tilläggas kan att i analysen efter belöning åtskildes inte mellan belöningar och bestraff-

ningar utan de behandlades som ett fenomen. Orsaken är att det är svårt att särskilja mellan belö-

ningar och bestraffningar i applikationerna. Exempelvis kan det å ena sidan ses som en belöning 

att få en ny övning vid tillräckligt många korrekta svar. Å andra sidan kan det ses som en bestraff-

ning att inte få tillgång till en ny övning vid för många inkorrekta svar.  

Kvalitativ dokumentanalys 

Den kvalitativa analysen utgick från frågeställningen: hur erbjuds möjligheter att utveckla strategier och 

strategiska inslag som mönster och samband? Analysen genomfördes utifrån Gibsons (1986) teori om 

handlingserbjudanden genom att analysera efter tecken på handlingserbjudanden så kallade signifi-

ers. Närmare bestämt behandlades uppgifttyp, representationsformer och instruktioner i övning-

arna för att få svar på frågeställningen. Den kvalitativa undersökningen bestod av utvecklandet och 

användandet av ett ramverk för att analysera applikationerna. Att använda sig av ett ramverk av 

kriterier skapar en transparens i analysarbetet (Ritchi & Spencer, 1994). Transparens är centralt i 

forskning, eftersom det möjliggör för andra att bedöma trovärdigheten i forskningsresultatet (Bry-

man, 2011). Dessutom är transparens viktigt eftersom det i kategoriseringen av data alltid finns ett 

behov av tolkning vilket kan göra att tolkningarna skulle kunna skilja sig beroende på granskaren 

(Bryman, 2011; Ritchi & Spencer, 1994). Den kvalitativa analysen har vissa likheter med forsk-

ningsmetoden Grounded theory i sitt sätt att utveckla koder efterhand och att koder kan vara över-

lappande inledningsvis. Till skillnad från Grounded theory inleds analysarbetet med möjliga kate-

goriseringar utifrån tidigare forskning (Cohen, Manion, Morrison, 2000). Inledningsvis sattes kate-

gorierna kommutativa lagen, upprepad addition, uppdelning av uppgift och dubblering upp. Därtill tillades 

konkret räknande, del-helhetsrelationer, samband mellan multiplikation och division och faktorspecifika strategier. 

Avslutningsvis skapades kategorin flertydiga övningar för de uppgifter som skulle kunna tolkas olika 

och därmed ha olika handlingserbjudanden beroende på användaren. I Tabell 3 presenteras de 

kategorier och kriterier som kom fram utifrån forskningen och analysen. 
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Tabell 3. Kriterier för placering i kategorier 

Kategori Kriterier 

Del-helhetsrelationer 
Användaren erbjuds enbart möjligheten att använda eller se sambandet mellan fak-
torerna och dess produkt 

Dubblering 
Användaren erbjuds se eller använda dubblering för att finna lösningen på en multi-
plikation den inte kan 

Faktorspecifika strategier 
Användaren erbjuds se eller använda av en strategi som enbart fungerar med en viss 
faktor 

Kommutativa lagen 
Användaren erbjuds se eller använda samband mellan en multiplikationsuppgift och 
den omvända uppgiften 

Konkret räknade Användaren erbjuds möjligheten att räkna på fysiska objekt 

Samband mellan division 
och multiplikation 

Användaren erbjuds se eller använda sambandet mellan division och multiplikation  

Uppdelning av uppgifter 
Användaren erbjuds dela upp en multiplikationsuppgift med hjälp av addition eller 
subtraktion och beräkna den i delar 

Upprepad addition 
Användaren erbjuds se eller använda möjligheten att beräkna multiplikationsuppgif-
ter med addition 

Flertydiga övningar Osäkert vad användaren erbjuds se eller använda 

Utifrån ramverket av kategorier gjordes systematiska kategoriseringar. Först genom enkla note-

ringar i analysschemat för att sedan med hjälp av noteringarna göra ytterligare analys av materialet 

i enlighet med Ritchi och Spencer (1994). Noteringarna förändrades och specificerades för att be-

hålla närhet till ursprungsmaterialets innehåll (Bryman, 2011). De enkla noteringarna bestod till 

en början av kodning, exempelvis beskrevs 4·6=_ och 6·4_ som kommutativa lagen. Därefter speci-

ficerades kodningen ytterligare genom att istället beskriva uppgiftstyp. Uppgiften 4·6=_ och 6·4_ 

beskrevs med kategorisering av uppgiftstyp som a·b=_ och b·a. Exempel på kodning kan ses i Ta-

bell 4, kodningen i sin helhet kan ses i Bilaga 4. 

Tabell 4. Exempel på kategorisering och kodning av uppgiftstyp  

Slumpmässig ordning i blandade tabeller 

Exempel Kodning Beskrivning av applikation Kategori 

4·4=_ a·b=_ Produkt saknas. Del-helhetsrelationer 

Annan ordning 

Exempel Kodning Beskrivning av applikation Kategori 
4·6 = _ och 6·4 = _ a·b=_ och 

b·a=_ 
 

Två uppgifter presenteras samtidigt 
där den ena multiplikationen har om-
vänd plats på faktorerna. 

Kommutativa lagen 

För att inte missa uppgifter där mönstret visades i form av sekvenser och för att få koderna i högre 

grad uteslutande ifrån varandra användes två system av kodning. Ett system var för uppgifter slump-

mässigordnade i blandade tabeller och ett annat för övriga sekvenser. När kodningen av uppgiftstyp var 

gjord kategoriserades de olika uppgiftstyperna till kategorierna utifrån listan av kriterier tidigare 

presenterad i Tabell 3. Exempelvis inom kategorin del-helhetsrelationer inkluderades dels uppgifter 
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vilka enligt Neuman (2013) beskrivs erbjuda eleven möjligheter att dela upp tal på olika sätt, exem-

pelvis 4·4=2·8, dels uppgifter som utifrån Eriksson (2005) beskrivs få eleven att snabbt associera 

till en produkt, exempelvis 4·4= _. 

I analysen noterades utöver kodning:  finns någon form av handlingserbjudande i form av representationer? I 

analysarbetet framträdde sex sätt att presentera en uppgift som noterades i analysschemat, vilka var 

numerisk uppgift, textuppgift, konkreta föremål, multiplikationsruta, rutnät eller tallinje. Avslutningsvis ställ-

des också frågan: Påvisar de muntliga eller skriftliga instruktionerna till uppgifterna användandet av strategier, 

mönster och samband? Instruktioner som skulle kunna signifiera användandet av mönster och sam-

band citerades i analysschemat. 

Forskningsetiska principer 

Arbetet är gjort i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. Företagen 

bakom applikationerna har delgetts att deras applikation kommer analyseras. Skolorna informera-

des om syftet med studien, att de frivilligt valde att delta och deras svar inte skulle kunna identifieras 

i studien i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) informationskrav, samtyckeskrav och konfiden-

tialitetskrav. I enlighet med nyttjandekravet gjordes forskningen för att öka kunskapen om appli-

kationer och inte i vinstsyfte. I överenstämmelse med god forskningssed ska forskaren beskriva 

eventuella band till företag inblandade i studien (Gustafsson, Hermerén, & Pettersson, 2011). För-

fattaren fick inte ut någon ekonomisk vinning eller har någon koppling till något företag som skulle 

kunna ha vinning eller missgynnas av studien. Tillverkarna bakom sju av nio applikationer har vid 

informerande om studien valt att under tiden för analysarbetet ge gratis tillgång till applikationen. 

Valet av applikationer var oberoende om applikationen behövde köpas in eller ej. Kriterier för 

inklusion sattes upp och urvalet gjordes innan applikationstillverkarna kontaktades. Studien gjordes 

inte på uppdrag från utvecklarna eller någon annan instans. Utvecklarna hade ingen möjlighet att 

påverka studiens innehåll. Hade sådan påverkan funnits hade risken varit att företagen försökt på-

verkat forskningen till fördel för dem eller att forskaren omedvetet misstolkat forskningen till fö-

retagens fördel (Gustafsson et al., 2011). I enlighet med etiska riktlinjer utgivna av American Mat-

hematical Society (2005) och god forskningssed (Gustafsson, et al. 2011) har publikationen vid 

färdigställandet publicerats direkt. Ett undanhållande av resultatet för egen vinning skulle kunna 

lett till att vidare forskning kring området begränsades och att samhället inte kunde dra nytta av 

forskningen (American Mathematical society, 2005). 
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Resultat 

Studiens resultat presenteras uppdelat i två avsnitt. Först behandlas resultaten av analysen utifrån 

första frågeställningen. I vilken mån erbjuds elever övningar med repetitiva inslag som tidtagning, belöningar och 

ett korrekt svar? I andra delen behandlas andra frågeställningen. Hur erbjuds elever möjligheter att utveckla 

strategier och strategiska inslag som mönster och samband? 

Repetitivt förhållningssätt 

I avsnittet beskrivs resultatet från den kvantitativa analysen av tidtagning, ett korrekt svar och be-

löningssystem. De kvantitativa beskrivningarna användes för att ge en utförligare bild av handlings-

erbjudanden och för att påvisa eventuella tolkningar av materialet.  

Tidtagning 

Resultatet utifrån analysen av tidtagning kan ses i Tabell 5. 

Tabell 5 visar att utifrån kategoriseringen av tidtagning bedömdes 62 av 126 övningar ha uppgifter 

vilka skulle lösas på tid. En åtskillnad fanns mellan olika applikationers användning av tidsbegräns-

ningar. Fem applikationer byggde helt på att lösa uppgifter där tiden begränsades eller mättes. En ap-

plikation hade både övningar med och utan tidtestning. Applikationer i kategorin tiden mäts och 

begränsas visade tidsbegränsningen genom att ge en ny fråga eller att övningen började om när tiden 

tagit slut. Tiden mäts, men begränsas ej kunde ses indirekt genom att övningarna gav olika poäng för 

olika tider och direkt genom att tiden visades. I den kvantitativa analysen bedömdes att tre appli-

kationer tillhörde kategorin ingen tidtagning. Däremot genom att se kvalitativt på övningarna var det 

enbart två applikationer utan övningar som uppmuntrade snabba lösningar. Placeringen i kategorin 

ingen tidtagning kunde för det första innebära att tiden inte mättes, men att det var fördelaktigt att 

svara fort. Det gällde övningarna i Math Fight där användaren behövde svara före sin motspelare för 

Tabell 5. Tidtagning 
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Tiden mäts, men begränsas ej 0 8 0 2 25* 0 0 0 17 52 

Tiden mäts och begränsas 9 0 0 0 0 0 1 0 0 10  

Ingen tidtagning 

Svara före sin motspelare 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Uppmuntras ta tid 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 

Utan hänsyn till tid 0 0 0 0 0 10 21 21 0 52 

Antal övningar undersökta 9 8 3 2 25 10 31 21 17 126 

Kategorier uppkomna i den kvalitativa analysen är skrivna i kursivt. 
* Läraren kunde tidsbegränsa övningarna. Klassificerades som tiden mäts, men begränsas ej eftersom om 
läraren inte valde viss tid jämfördes användarens tid med sin förra tid på övningen. 
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att få svara på uppgiften och få poäng. För det andra kunde placeringen betyda att övningen inte 

hade inbyggd tidmätning, men att användaren uppmuntrades ta tid, vilket gäller nio övningar i Qnod-

darna år 3. För det tredje kunde uppgifterna lösas utan hänsyn till tid, vilket gällde 52 av de totalt 64 

uppgifterna i kategorin ingen tidtagning.  

Ett korrekt svar 

Resultatet från analysen av antalet korrekta svar en övning godtog visas i Tabell 6. 

Tabell 6. Antal korrekta svar 
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Ett korrekt svar 9 8 3 2 25 10 30 21 0 108 

Flera korrekta svar 
I låg grad 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

I hög grad  0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

Inget korrekt svar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Antal övningar undersökta 9 8 3 2 25 10 31 21 17 126 

Kategorier uppkomna i den kvalitativa analysen är skrivna i kursivt. 

Tabell 6 visar att majoriteten av applikationerna hade enbart ett korrekt svar på varje uppgift. En av 

de nio applikationerna hade fler korrekta svar på alla övningarna med undantag av någon enstaka 

uppgift. I Figur 3 kan ses exempel på fyra möjliga lösningar på en uppgift med flera korrekta svar.  

 

 

 

 

 

I applikationens övningar skulle användaren utifrån en produkt ange dess faktorer. Det fanns dels 

övningar där användaren kunde ta hjälp av kommutativa lagen eller lägga till en multiplikation med 

1 för att ge flera korrekta svar, dessa beskrevs i låg grad ha flera svar. Inom kategorin fanns även 

övningar där det i hög grad var möjligt att ge flera svar. Övningarna hade många fler möjliga alternativ 

som grundade sig på andra multiplikationer. Övningarna med flera korrekta svar var slumpmässigt 

ordande i tabeller och slumpmässigt ordande i blandade tabeller. Avslutningsvis klassificerades en övning 

av 126 till kategorin inget korrekt svar. I övningen uppmanas användaren visa en multiplikation i 

rutnätet. Bilder från övningen utan korrekt svar kan ses i Figur 4.  

 
Figur 3. Exempel på lösningar från uppgift med i en hög grad flera korrekta 
svar (bilder från Zcooly Raketen, redigerade och publicerade med tillstånd 
från utgivare) 
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Figur 4. Uppgift utan korrekt svar, med egengjorda lösningar (bilder från Qnod-
darna år 3, redigerade och publicerade med tillstånd från utgivare) 

Bilderna i Figur 4 visar två av de lösningar användaren fyllde i. Figur 4a visar en matematiskt inkor-

rekt lösning. Figur 4b visar en matematiskt korrekt lösning. Viktigt att notera är att båda lösningarna 

var godtagbara i övningen, även om den första av lösningarna är matematiskt felaktig. Hade appli-

kationen enbart godtagit de matematiskt korrekta lösningarna hade övningen tillhört kategorin flera 

korrekta svar, men eftersom applikationen inte rättade användarens lösning hade övningen inget kor-

rekt svar. 

Belöningssystem 

Resultatet av analysen efter belöningssystem visas i Tabell 7. 

Tabellen visar att 125 av de analyserade 126 övningarna gav belöning eller bestraffning för korrekt 

eller inkorrekt svar. Vid en mer kvalitativ analys av övningarna visades att det finns en variation av 

olika sätt att bestraffa och belöna användaren. Användaren kunde blockeras från fler övningar tills 

den klarat övningen eller inte få fortsätta på nästa uppgift förrän uppgiften innan var besvarad 

korrekt. Ett annat sätt var att vid flera inkorrekta svar starta om övningen eller ge fler uppgifter. 

Ytterligare ett sätt var att ge belöningar i form av stjärnor, nompix, medaljer, nytt yrke eller poäng 

för korrekta svar. En av 126 övningar gav inte sådan belöning. I undantagsfallet, övningen tidigare 

visad i Figur 4, gavs belöning i form av stjärna, men inte för korrekt svar utan för genomförd 

övning.  

Skriv två utsagor som 

passar till din figur. 

  6   · 172=  5        0   ·  11 = 41 

. 

Skriv två utsagor som 

passar till din figur. 

  4   ·   2   =  8        2   ·  4 =  8  . 

Tabell 7. Belöning 
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Användaren belönas/bestraffas för korrekt/inkorrekt svar 9 8 3 2 25 10 30 21 17 125 

Ingen sådan belöning ges 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Antal övningar undersökta 9 8 3 2 25 10 31 21 17 126 

 

 

4a 4b 
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Strategiskt förhållningssätt 

I analysen efter erbjudanden av mönster, samband och strategier analyserades efter signifiers i form 

av uppgiftsinstruktioner, representationsformer och sekvenser av uppgifter. Först beskrivs resulta-

tet från den kvantitativa analysen av uppgiftssekvenser, därefter beskrivs kort resultatet från den 

kvalitativa analysen av uppgiftstyper, representationsformer och uppgiftsinstruktioner. Avslut-

ningsvis i avsnittet beskrivs de strategier, mönster och samband funna utifrån de olika kategorierna. 

Sekvenser av uppgifter 

I den kvantitativa analysen kategoriserades de 126 övningarna utifrån fem sekvenser. Kategorierna 

och exempel på sekvenser funna i applikationerna kan ses i Tabell 8.  

Alla fem olika sekvenser som analyserades efter fanns representerade i resultatet. Resultatet av ana-

lysen av uppgiftssekvenser visas i Tabell 9.  

Tabell 9. Fördelning av uppgiftssekvenser 
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Slumpmässigt ordnade i blandade tabeller  8 7 3 2 18 3 13 11 7 72 

Slumpmässigt ordnade i tabeller 0 1 0 0 7 3 11 10 10 42 

Parvis ordande i blandade tabeller 1 0 0 0 0 2 5 0 0 8 

Storleksordnade i tabeller 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 

Användaren väljer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Antal övningar undersökta 9 8 3 2 25 10 31 21 17 126 

Tabell 9 visar att slumpmässig ordning i blandade tabeller var representerad i alla applikationer. Dessutom 

använde två av de nio undersökta applikationerna helt slumpmässig ordning i blandade tabeller i alla 

undersökta övningar. Närmare bestämt klassificerades 72 av totalt 126 övningar att ha slumpmässig 

ordning i blandade tabeller. Det innebär att över hälften av det totala antalet undersökta övningarna i 

applikationerna var utan sekvenser som kan signifiera användandet av strategier eller samband. 

Efter tidigare nämnd ordning var slumpmässigt ordande uppgifter i tabeller näst vanligast med 42 öv-

Tabell 8. Exempel på uppgiftssekvenser 

Slumpmässigt ord-
nade i blandade 
tabeller 

Slumpmässigt ord-
nade i tabeller 

Storleksordnade i 
tabeller 

Parvis ordande i 
blandade tabeller 

Användaren väljer 
ordningen alterna-
tivt uppgifter 

3·7 
6·5 
2·2 
4·6  
(NOMP) 

2·10 
1·10 
2·10 
8·10  
(Zcooly Gruvan) 

6·2 
6·3  
6·4 
6·5 
(Qnoddarna år 3) 

5·3 
3·5 
6·4 
4·6 
(Qnoddarna år 3) 

_·_=_ 
_·_=_ 
_·_=_ 
_·_=_ 
(Qnoddarna år 3 ) 
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ningar. I sådana uppgifter där en tabell presenteras i taget kan det vara möjligt att påvisa faktorspeci-

fika strategier, vilket exempelvis skulle kunna vara att multiplikationer med en faktor 2 innebär dub-

belt. Vidare hade kategorin parvis ordnade uppgifter en liten andel av övningarna (8 av 126). Parvis 

ordning kunde exempelvis vara att lösa två uppgifter presenterade samtidigt som 5·3 och 3·5 för 

att påvisa kommutativa lagen eller genom att hitta multiplikationer med samma värde exempelvis 4·4 

och 8·2. Tre av de undersökta övningarna hade storleksordnade tabeller. Det innebar att antingen 

multiplikatorn eller multiplikanden var den samma och den andra faktorn var ordnad i storleksord-

ning. En övning i materialet hade inte någon förbestämd sekvens av uppgifter utan användaren valde 

själv vilka uppgifter den vill skriva. Bilder från övningen är tidigare visade i Figur 4.  

Instruktioner och representationsformer  

I letandet efter strategier i instruktionerna till uppgifterna fanns två uppmaningar som signifierade 

användningen av samband. Den ena uppgiften påvisade upprepad addition genom uppmaningen 

”jämför addition och multiplikation” (Qnoddarna år 2). Den andra uppgiften kan tolkas uppmuntra 

elever att leta efter samband i tabellerna genom frågan ”Vilka tal finns med i både 2:ans och 4:ans 

tabell.” (Qnoddarna år 2). Vidare i analysen av representationsformer fanns erbjudanden om att 

lösa olika numeriska uppgifter och textuppgifter samt använda sig av rutnät, multiplikationsruta, 

tallinje, och konkreta föremål. Hur applikationerna presenterades uppgfiterna kan ses i Tabell 10.  

Tabell 10. Förekomst av representationsformer i applikationerna 
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Numerisk uppgift X X X X X X X X X 

Textuppgift X     X    

Konkreta föremål  X  X  X X   

Multiplikationsruta      X    

Rutnät       X   

Tallinje  X     X   

Tabell 10 visar att numeriska uppgifter gick att finna i alla applikationer. Gällande representationsfor-

mer fanns konkreta föremål, multiplikationsruta, rutnät och tallinje i materialet. Emellertid varierade ap-

plikationerna från att behandla flera till att inte behandla någon representationsform. Variationen 

mellan applikationerna kan ytterligare noteras i Tabell 11.  
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Tabell 11. Kategorisering av övningar i applikationerna 
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Del och helhetsrelationer X X X X X X X X X 

Dubblering       X   

Faktorspecifika strategier     X X X X X 

Kommutativa lagen      X X   

Konkret räknande  X  X  X X   

Uppdelning av uppgifter          

Upprepad addition  X    X X   

Flertydiga övningar X     X    

Tabell 11 visar fördelningen av övningar utifrån att sammanslaget titta efter uppmaningar i instrukt-

ioner, representationsformer och sekvenser av uppgifter. Tabellen visar att flera mönster och sam-

band erbjöds i applikationerna, men i varierade grad. Utifrån kategoriseringarna beskrivs vidare hur 

de olika strategierna och sambanden erbjöds i applikationerna. 

Del-helhetsrelationer 

Kriteriet för att ingå i kategorin del-helhetsrelationer var att användaren erbjuds enbart möjligheten att använda 

eller se sambandet mellan faktorerna och dess produkt. Kriteriet uppfylldes av en stor mängd övningar i 

materialet. Övningarna gick oftast ut på att användaren skulle lösa en numerisk uppgift, ibland med 

stöd av konkreta föremål. Emellertid användes även i en övning en multiplikationsruta. Exempel på 

övningar ur kategorin kan ses i Figur 5. 

 
 

Figur 5. Övning med del-helhetsrelationer 5a. Representerad av numerisk uppgift 5b. Represente-
rad av multiplikationsruta, (5a. bild från NOMP, 5b. bild från Qnoddarna år 2, redigerade och 
publicerade med tillstånd från utgivare) 

I 5a visas en typisk uppgift ur kategorin. Närmare bestämt en uppgift med enbart ett korrekt svar där 

produkten saknas. Därtill fanns också uppgifter där en faktor saknades, exempelvis _·6=12 (exem-

pel från NOMP). En typisk övning var oftast slumpmässigt ordnad i blandade tabeller. Ett annat sätt del-

helhetsrelationer visades i flera övningar var att en produkt presenterades och användaren ombads 

finna rätt faktorer. I en applikation var valet mellan alternativ, exempelvis fick användaren talet 80 

2 · 6 =  

Skriv svaret i rutan 

1 

4 5 

7 8 9 

6 

2 3 

 x 

0 , - 

Nästa 
Skriv svaren i multiplikationsrutan 

5a 5b 



 

25 
 

och alternativen 4·7, 10·8, 1·2, och 0·0 (exempel från King of Math). I en annan applikation fick 

användaren exempelvis talet 12 och fick välja faktorer ifrån talen 6, 2, 1, och 10 (exempel från 

Zcooly Raketen). En åtskillnad mellan den sistnämna typen av övning och övriga övningar i kate-

gorin är att den har flera korrekta svar.  

I 5b visas en övning som i utformning avvek från de flesta övningarna i kategorin. Uppgifterna i 

övningen presenterades storleksordnat i en multiplikationsruta. I och med att uppgiften var strukturerad 

kan det tolkas möjligt att se samband mellan olika produkter. Efter att ha fyllt i produkterna för-

tydligades sambanden ytterligare genom två uppmaningar. Den första var ”Vilka tal finns med i 

både 2:ans och 4:ans tabell.” Den andra uppmaningen var att göra motsvarade iakttagelse för fem-

mans och tians tabell. Signifiern, i form av uppgiftsinstruktionen, kan tolkas förtydliga att samma 

produkter kan finnas i flera tabeller, det vill säga att en produkt kan delas upp på olika sätt. Vidare 

fanns en övning som också behandlade att samma produkt finns i flera tabeller. Däremot var öv-

ning inte storleksordnad utan med parordande uppgifter. Övningen gick ut på att multiplikationsupp-

gifter med samma produkt skulle paras ihop. Till skillnad från tidigare beskriven övning användes 

ingen representationsform eller instruktion för att signifiera handlingserbjudandet.  

Dubblering 

Användaren erbjuds se eller använda dubblering för att finna lösningen på en multiplikation den inte kan i en 

storleksordnad övning. Övningen bestod av sekvenser av uppgifter där multiplikatorn var konstant 

och multiplikanden ökade med 1 för att därefter dubbleras (hela sekvensen går att se i Figur 9a). 

Erbjudandet att använda strategin kan tolkas finnas mellan de uppgifter som dubblerades, exem-

pelvis 6·5 och 6·10. Övningen åtföljdes inte av en instruktion eller någon representationsform för 

att signalera strategin, vilket gör erbjudandet mindre tydligt.  

Faktorspecifika strategier 

Det är möjligt att en elev genom att arbeta med sekvenser av uppgifter från en tabell erbjuds se eller 

använda av en strategi som enbart fungerar med en viss faktor. Det kan exempelvis tolkas möjligt att en 

elev ser genom att arbeta enbart multiplikationer med 0 att en faktor 0 innebär att produkten är 0. 

Av de 126 övningarna i materialet var 42 slumpmässigt ordande uppgifter i tabeller och 3 övningar var 

storleksordande i tabeller. Närmare bestämt innebär det att 45 övningar var ordande med en faktor 

konstant. Trots det stora antalet övningar som kan erbjuda faktorspecifika strategier fanns ingen 

övning där strategier eller samband signifierades genom exempelvis instruktioner. En annan upp-

täckt gjord i analysen efter faktorspecifika strategier var att det i materialet inte fanns någon övning 

med uppgifter med enbart faktorn 0 och att övningarna i många fall inte presenterade multiplikat-

ioner med 0 alls. Det innebär att faktorspecifika strategier med 0 inte erbjöds i flertalet applikationer.  
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Kommutativa lagen 

 Sex parordande övningar kunde beskrivas erbjuda användaren att se eller använda samband mellan en 

multiplikationsuppgift och den omvända uppgiften. Exempel på tre övningar i kategorin kan ses i Figur 6.  

 Exempelvis kunde en uppgift vara markerad på en tallinje och en annan uppgift skulle fyllas i på 

tallinjen. När båda uppgifterna var ifyllda skulle produkten av båda uppgifterna fyllas i, såsom bil-

den visar i Figur 6a. En övning erbjöd användaren att arbeta skillnaden mellan exempelvis 3·4 och 

4·3. Uppgiften kan även tolkas påvisa kommutativa lagen. Användaren gavs möjlighet att se med hjälp 

av konkreta föremål att de båda uppgifterna hade samma produkt (Figur 6b). Kommutativa lagen 

kunde också representeras med rutmönster där användaren fick två uppgifter med rektanglar be-

stående av rutor (Figur 6c). De två rektanglarna representerar två multiplikationsuppgifter använ-

daren skulle fylla i. 

Konkret räknande 

I flera övningar i applikationerna erbjöds användaren möjligheten att räkna på fysiska objekt. I Figur 7 visas 

exempel på två övningar i kategorin.  

  
Figur 7. Övningar med erbjudande om konkret räknande. 7a. Utan numerisk 
uppgift. 7b. med numerisk uppgift (bild 5a. från King of Math Jr., och bild 
7b. från Mattemums, redigerade och publicerade med tillstånd från utgivare). 

För det första fanns det övningar där enbart föremål i grupper presenterades och användaren skulle 

besvara hur många det var. Ett exempel på en sådan uppgift finns i Figur 7a. För det andra fanns 

det övningar där användaren fick en numerisk uppgift och konkreta föremål (för exempel se Figur 

7b). I den sistnämnda uppgiften erbjöds användaren välja om den vill använda konkreta föremål 

eller ej till skillnad från den förstnämnda där uppgiften behövde lösas med hjälp av föremålen. 

 
 

 

 
 

 

Figur 6. Representation av kommutativa lagen. 6a. Representerad av tallinje 6b. Representerad av konkreta 
föremål och 6c. representerad av Rutmönster (6a. och 6c. bild från Qnoddarna år 3, 6b. bild från Qnoddarna 
år 2. Bilder redigerade och publicerade med tillstånd från utgivare) 
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Samband mellan division och multiplikation  

En övning av totalt 126 tolkades möjligt att se eller använda sambandet mellan division och multiplikation. 

Sambandet påvisades i en övning med parvis ordnade uppgifter. Bild från övningen visas i Figur 8. 

 

 

 

 

 

I övningen skulle användaren utifrån bilder av grupperade föremål välja passande divisions- och 

multiplikationsuppgift. Användaren erbjöds uppfatta att samma situation kan beskrivas med hjälp 

av division och multiplikation. I övningen beskrivs inte hur sambandet kan användas för att be-

räkna uppgifter, vilket gör att övningen tolkas erbjuda användaren att se ett samband, men inte att 

använda sig av sambandet som strategi.  

Uppdelning av uppgift 

Ingen uppgift kategoriserades till uppdelning av uppgift. I kategoriseringen av övningar skulle upp-

giftstypen behandla hur en multiplikationsuppgift kan delas upp och beräknas i delar.  

Upprepad addition 

Uppgifter enligt kriteriet användaren erbjuds se eller använda möjligheten att beräkna multiplikationsuppgifter 

med addition utformades på flera sätt. Exempel på de olika sätten kan ses i Figur 9. 

  

 

Figur 9. Övning med upprepad addition 9a. Övning med uppgifter storlekordnade i tabeller (även erbjuds 
dubblering), 9b. Representerad av tallinje och 9c. Representerad av konkreta föremål (t.v. bild från Qnoddarna 
år 3, i mitten bild från King of Math Jr. och t.h. bild från Qnoddarna år 2, redigerade och publicerade med 
tillstånd från utgivare)  

För det första var det två övningar med uppgifter i storleksordning (se exempel i Figur 9a). I de 

storleksordnadeuppgifterna signalerades inte att upprepad addition skulle användas, men eftersom 

multiplikationerna hade samma förhållande mellan sig var det möjligt att se att produkten ökade 

 
Figur 8. Sambandet mellan division och multiplikation repre-
senterad av konkreta föremål (bild från Qnoddarna år 3, re-
digerade och publicerade med tillstånd från utgivare) 
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med samma värde varje gång. Sekvensen kan tolkas erbjuda användaren att räkna ut uppgifterna 

genom att addera samma tal varje gång och placerades därför i kategorin. För det andra visades 

upprepad addition med hjälp av en tallinje i tre av övningarna. Användaren skulle markera ut hopp 

enligt en multiplikation på en tallinje eller med hjälp av en påbörjad tallinje räkna ut vad produkten 

var (se exempel i Figur 9b). För det tredje visade en övning additions samband med multiplikation 

genom konkreta föremål. Föremålen i grupper skulle skrivas både med multiplikation och med 

addition (se exempel i Figur 9c). Till uppgiften gavs instruktionen ”jämför addition och multipli-

kation”, vilket kan tolkas innebära att applikationen förtydligar erbjudandet att se ett samband mel-

lan räknesätten. Avslutningsvis inom strategin upprepad addition fanns en övning där användaren 

skulle markera tal som tillhör en viss multiplikationstabell, exempelvis att utifrån 32 tal välja ut de 

som är produkter i treans tabell (Qnoddarna år 3). I övningen utrycktes det inte explicit att upprepad 

addition skulle användas, men övningen placerades i kategorin eftersom det var gynnsamt att lösa 

uppgifterna i övningen med upprepad addition. 

Flertydiga övningar 

I kategorin flertydiga övningar placerades övningarna där flera strategier kunde ses erbjudas. Krite-

riet för att vara del av kategorin var att det skulle vara osäkert vad användaren erbjuds se eller använda. I 

materialet fanns två övningarna där erbjudandet varierade beroende på användarens tolkning av 

uppgifterna. Den första övningen i kategorin var av uppgiftstypen a·(b-c). Exempelvis fick an-

vändaren 3·(8-1) och skulle välja produkten (exempel från King of Math). Uppgiften kunde lösas 

på flera sätt beroende på vilket handlingserbjudande användaren såg. Om användaren löste upp-

giften genom 3·(8-1)= 3·8-3·1= 24-3=21 erbjöds övning på den distributiva lagen2. Om uppgif-

ten löstes 3·(8-1)= 3·7=21 erbjöds övning på hur parenteser påverkar prioriteringen av beräk-

ningar. I den andra uppgiftstypen i kategorin flertydiga övningar skulle användaren beskriva vilken 

uppgift som var störst eller minst. Exempelvis skulle användaren välja den minsta uppgiften av 

3·7, 9·8, 9·3 och 2·2 (exempel från King of Math). Å ena sidan skulle övningen kunna placerats i 

kategorin del-helhetsrelationer om användaren beräknade produkten på alla uppgifter. Å andra sidan 

kunde övningen beskrivits behandla uppskattning, om användaren löste uppgifterna genom att 

uppsatta storleken på uppgifterna. Båda övningarna placerades i kategorin flertydiga övningar ef-

tersom de kan tolkas erbjuda olika handlingserbjudanden beroende på vilket handlingserbjudande 

användaren uppfattar.  

                                                      
2 Distributiva lagen innebär att a·(b+c)= a·b+a·c och att a·(b-c)=a·b-a·c (Nicholson, 2014).  
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Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visade resultatet att det fanns inslag från det strategiska förhållningsättet i ap-

plikationerna. I applikationerna innefattades erbjudanden om att använda sig av mönster och sam-

band vilket påvisades med hjälp av representationsformer. Däremot var en stor del av uppgifterna 

begränsade till att enbart behandla del-helhetsrelationer. En del av applikationerna var påvisade 

samband genom sekvenser, men en stor del av uppgifterna var i slumpmässig ordning. Uppgifts-

beskrivningarna användes främst för att instruera användaren om hur den praktiskt ska genomföra 

uppgiften och i undantagsfall för att påvisa mönster och samband. Resultatet visade stor variation 

mellan användandet av representationsformer och vilka mönster och samband som erbjöds mellan 

olika applikationer. 

Det repetitiva förhållningsättet gick att se i att applikationerna i hög grad använde belöningar för 

korrekta svar och uppgifter med endast ett svar. Enbart en övning av totalt 126 var utan belöning 

och utan korrekt svar. En applikation gav möjlighet att ge flera svar som var korrekta. Flertalet 

uppgifter gjordes med någon form av mätning av tid, tidsbegränsning eller någon annan form av 

uppmuntran att lösa uppgifter fort.  
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Metoddiskussion 

I avsnittet diskuteras några av de val som gjordes gällande i insamlingen och analysen av materialet. 

Under materialinsamling diskuteras valet av metod och urvalet i studien. Under materialanalys lyfts 

kategoriseringen av data och valet att analysera övningarna i kluster. 

Materialinsamling 

En effekt av att perceptionen av handlingserbjudanden påverkas av erfarenheter och kunskap är 

att det aldrig exakt går att förutsäga vilka handlingserbjudanden en elev uppmärksammar (Norman, 

2013). Skulle syftet med studien varit att undersöka vilka handlingserbjudanden elever uppfattar 

hade exempelvis en intervjumetod varit mer givande. I detta fall handlade syftet om möjliga hand-

lingserbjudanden i applikationer. Eftersom en dokumentanalys möjliggjorde uppfyllandet av syftet 

upplevs metoden adekvat. 

Urvalet på nio applikationer har både för och nackdelar. Å ena sidan är antalet applikationer för 

lågt för att statistiskt representera alla applikationer inom multiplikation. Å andra sidan hade en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ analys inte varit praktiskt möjlig att genomföra med ett 

material av den storlek som krävs för ett generaliserbart resultat. Urvalets svaghet i generaliserbar-

het upplevdes uppvägas av fördelen att få en mer detaljerad analys. Det är inte heller möjligt att 

säga att urvalet av applikationer är representativt för de applikationer som används i undervisningen 

i Sverige, dels för att skolorna kontaktades utifrån en icke-representativ urvalsmetod (Hartman, 

2004), dels för att enbart elva skolor besvarade förfrågan. Det begränsade urvalet gör det troligt att 

urvalet inte hade blivit densamma om några andra skolor kontaktats. Om representativitet hade 

eftersökts skulle ett slumpmässigt urval och en större mängd kontaktade skolor ha varit att föredra. 

I denna studie behövdes inte sådan representativitet. I stället var det viktiga att resultatet kunde ha 

relevans för andra skolor än de tillfrågande. I det sammanhanget är det med stor sannolikhet att 

applikationerna även används på andra skolor än de tillfrågade.  

En annan diskutabel fråga är huruvida urvalet av övningar gjorde att strategin uppdelning av uppgift 

inte fanns. Eftersom urvalet av övningar gjordes genom att använda applikationernas egna beskriv-

ningar kan det funnits strategier i multiplikation i andra delar av applikationen. Urvalsmetoden 

upplevdes i detta fall adekvat eftersom den gjordes i enlighet med teorin om handlingserbjudanden. 

De inkluderade övningarna ger ett erbjudande av att användas, eftersom de är möjliga att finna 

med sökord och kategorier kopplade till multiplikation. Det är exempelvis fullt möjligt att det skulle 

kunna funnits övningar i en applikation under kategorin division som hade kunnat utveckla strate-

gier i multiplikation. Dock signifieras inte de övningar som ligger i kategorin division att användas 

i multiplikationsundervisningen, således valdes att inte undersöka andra kategorier.  
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Materialanalys 

I den kvantitativa kategoriseringen av data noterades en svaghet i kategoriernas uppbyggnad. Den 

kvantitativa analysen ska genomföras med begränsat tolkningsutrymme för att höja reliabiliteten 

(Bryman, 2011). Trots goda indikationer av pilotanalysen visade det sig ibland svårt att placera in 

applikationer i de olika kategorierna. Exempelvis uppkom en svårighet att placera in applikationer 

där tidsbegränsning var valbart, vilket inte var förutsett inför analysen. För att minska på tolknings-

möjligheterna hade fler kategorier kunnat göras efterhand, men de hade brutit mot att kategorier 

skapas först i innehållsanalysen (Bryman, 2011). Istället valdes att vara transparent i de tolkningar 

som behövde göras samt att använda sig av kvalitativa beskrivningar för att åtgärda de missvis-

ningar den kvantitativa metoden annars kunnat påvisa. Det fanns exempelvis en diskrepans mellan 

antalet applikationer som kvantitativt bedömdes ha tidstestning och kvalitativt bedömdes erbjuda 

eleven att göra snabba lösningar. Åtskillnaden berodde på att den kvantitativa analysen enbart be-

dömde om applikationen hade tidtestning, men den kvalitativa analysen kunde även finna andra 

signifiers på att lösa uppgifter fort. Exempelvis fångade den kvantitativa kategoriseringen inte några 

egenskaper i form av tävlingsmoment som kan erbjuda minst lika stor tidspress som en applikation 

med tidmätning. Dessa dimensioner fångades istället med hjälp av den kvalitativa analysen.  

I analysarbetet uppkom två dilemman gällande om uppgifterna skulle analyseras var för sig eller 

om uppgifterna skulle analyseras i grupper av övningar. Det första dilemmat ledde till beslutet att 

analysera uppgifterna i kluster av övningar. Orsaken till dilemmat var att antalet uppgifter per öv-

ning varierade från 4 till 62. Det gör att om andelen uppgifter jämförts skulle övningar med fler 

uppgifter upptagit större del av materialet än övningar med få uppgifter. Ett sådant problem hade 

inte varit lika betydelsefullt om det inte vore för att övningar som bygger på repetition handlar om 

att lösa många uppgifter (Becker et al., 2009), medan uppgifter utifrån det strategiska förhållning-

sättet inte kräver lika stort antal uppgifter (Baroody, 1999). De repetitiva uppgifterna skulle då per 

definition alltid se ut att vara en större andel av ett material. Ett hypotetiskt exempel skulle kunna 

vara en applikation som består av en övning med 40 repetitiva uppgifter på tid och en övning med 

10 uppgifter utan tid. Utifrån att jämföra enskilda uppgifter skulle det se ut som att applikationen 

består av 80 procent tidtagna uppgifter. Jämförs däremot övningarna består applikationen av 50 

procent tidtagna övningar. Inget av måtten kan beskrivas vara den sanna bilden av materialets för-

delning, men eftersom repetitiva övningar karaktäriseras av övningar med stort antal uppgifter val-

des att jämka åtskillnaden genom att jämföra övningar med varandra och inte enskilda uppgifter. 

Det andra dilemmat uppkom också på grund av att materialet hade en ojämn fördelning av öv-

ningar och uppgifter per applikation. Antalet inkluderade övningar per applikation varierade mellan 

2 till 31. Applikationer med fler övningar kunde därav ha större påverkan på totalsiffran. En lösning 
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hade varit att göra stickprov ur varje applikation på ett visst antal övningar eller uppgifter. Risken 

hade dock varit att stickprovet inte varit representativt eftersom övningarna inom en del applikat-

ioner hade stor variation. Följaktligen valdes istället att använda alla övningar, men åtgärder gjordes 

för att jämställa applikationernas inverkan på resultatet. Istället för att använda enbart andelar ur 

det totala antalet övningar som mått för fördelning (exempelvis 2 av 126 övningar) användes även 

andelar applikationer (1 av 9 applikationer) och andelar av övningar i en applikation (2 av 2 öv-

ningar). Måtten används tillsammans för att underminera den snedvridenhet som annars hade kun-

nat uppstå när olika applikationer har olika stor påverkan på andelsfördelningen.  
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Resultatdiskussion 

Utifrån studiens syfte att undersöka applikationers erbjudande av lärande utifrån ett repetitivt respektive stra-

tegiskt förhållningssätt diskuteras resultatet och förslag på implikationer för lärare och utvecklare av 

applikationer ges.  

Erbjudanden av strategier och strategiska inslag  

Utifrån att resultatet visade flera handlingserbjudanden gällande användning av strategier, är en 

relevant fråga vad elever faktiskt uppfattar för erbjudande i mötet med en övning. I exempelvis 

uppgiften 3·(8-1) är det möjligt att en del elever uppfattar en övning av prioriteringsregler och 

andra elever en övning på distributiva lagen. Med andra ord är det inte säkert att alla elever ser 

samma handlingserbjudanden. Handlingserbjudanden uppfattas också olika tydligt beroende på en 

persons förkunskaper (Norman, 2013). Det innebär att det är möjligt att eleverna uppfattar färre 

strategier än vad som påvisats i denna studie. Exempelvis klassificerades en övning erbjuda upprepad 

addition, men det var inte explicit uttryckt i övningen att använda strategin. I övningen skulle an-

vändaren finna alla produkter i en viss tabell och för att göra det var upprepad addition en gynnsam 

och effektiv strategi. Dock är det möjligt att eleven finner någon annan strategi, använder utantill-

kunskap eller inte finner någon lösning. Det innebär att när en applikation i studien beskrivs inne-

hålla en viss strategi är det möjligt att eleverna inte ser den. Tas även bristen på explicit uttryckta 

strategier i applikationerna i beaktande kan det till och med anses troligt att en del handlingserbju-

danden förblir gömda för eleverna. I motsats till ovanstående är det också möjligt att elever upp-

fattar fler handlingserbjudanden än de presenterade i resultatet. Det är exempelvis möjligt att elever 

uppmärksammar kommutativitet på fler övningar än de övningar som klassificerades tillhöra kate-

gorin kommutativa lagen. När eleverna själva ska välja faktorer till en produkt är det exempelvis möj-

ligt att eleven ser att produkten 30 kan både ha svaren 5·6 och 6·5 (exempel från Zcooly Raketen). 

Det kan till och med tolkas troligt att elever kan se handlingserbjudanden även i andra uppgifter än 

de som med tydlighet påvisar mönster och samband. I synnerhet eftersom elever har påvisats ut-

veckla strategier även om de inte får undervisning om strategier (Heeges, 1985) 

I analysen efter strategier upptäcktes en åtskillnad i att vissa strategier erbjöds i högre grad. Exem-

pelvis representerades del-helhetsrelationer och upprepad addition mer än exempelvis sambandet mellan 

division och multiplikation och strategin dubblering som enbart fanns i en övning var. Gemensamt för 

de två förstnämnda strategierna är att de i enlighet med Neuman (2013) är grundläggande strategier. 

Dock menar Neuman (2013) och Baroody (2006) att andra strategier också behövs för att kunna 

beräkna multiplikationsuppgifter effektivt. Med deras slutsats i åtanke är det intressant att alla stra-

tegier utom uppdelning av uppgift fanns representerade i de undersökta applikationerna. En möjlig 
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förklaring är att applikationerna fokuserar i högre grad på andra mer grundläggande samband och 

att det därför är sannolikt att en strategi uteblir. Andra möjliga förklaringar skulle kunna vara att 

det finns andra delar av applikationerna som inte analyserades eller att urvalet av enbart nio appli-

kationer var för litet för att finna alla strategier (se metoddiskussion om mer gällande urvalets stor-

lek). 

I resultatet behandlades del-helhetsrelationer som en gemensam kategori av uppgifter som berörde 

hur produkter kan delas upp i faktorer och hur faktorer kan multipliceras för att finna en produkt. 

Huruvida uppgifterna i kategorin erbjuder det Neuman (2013) beskriver som att kunna dela upp 

tal på flera sätt är diskutabelt. Stor del av uppgifterna var enbart att fylla i eller välja rätt produkt. 

En sådan uppgiftstyp kan snarare tolkas handla om att repetera för att stärka associationer mellan 

tal än att använda sig om kunskap om hur tal kan delas upp. Det vill säga att rutinuppgifter som 

2·4=_ likaväl kan lösas genom memorering, utan att för den delen kunna förstå att talet 8 faktori-

seras till 2·4. Erbjudandet att använda del-helhetsrelationer kan enligt Neumans (2013) beskrivning 

ses tydligare i uppgifterna där eleven tvingas dela upp tal genom att finna faktorerna till en given 

produkt.  

Frekvensen av övningar med repetitiva inslag  

Resultatet visade att det repetitiva förhållningssättet var välrepresenterat i materialet. Den höga 

andelen övningar med belöningar, ett korrekt svar och tidspress i materialet behöver dock diskute-

ras kring dess funktion. Det finns studier som påvisar belöningar som en motivationshöjare (Deci 

et al., 1999) och stress som ett stöd för lärande (Joëls et al., 2006). Däremot finns också studier 

som påvisat motsatt effekt (Beilock & DeCaro, 2007; Beilock & Carr, 2005; Deci et al., 1999; Ra-

mirez et al., 2013). Dessutom har uppgifter med enbart ett korrekt svar påvisats ge en begränsad 

dialog mellan elever och lärare (Palmér, 2015). Att dra en distinkt slutsats från forskningen gällande 

om de repetitiva inslagen i applikationerna faktiskt stödjer eller hindrar lärande är svårt. Har exem-

pelvis eleven ingen egen motivation för uppgiften och inte upplever stressen som störande kanske 

eleven kan gynnas av de repetitiva inslagen, men om motsatsen råder kanske förmåga och elevens 

vilja att lära sig minskar. Det som kan ses problematiskt i frågan om tidtagning är inte huruvida 

elever i de enskilda fallen drar nytta eller hindras av en viss egenskap i applikationerna, utan det 

faktum att en risk finns att applikationernas design kan försvåra lärandet för en del elever samt 

påverka lärares och elevers interaktion på ett negativt vis.  

En övning som påvisade stora åtskillnader jämtemot de andra övningarna i materialet var en övning 

i kategorin inget korrekt svar och därmed utan belöning för korrekt svar. I övningen skulle eleven 



 

35 
 

själv rita rektanglar och skriva multiplikationsuppgifter till det ritade. Utifrån att övningen inte fo-

kuserar på ett korrekt svar skulle applikationen utifrån Highfield och Goodwins (2013) beskrivning 

kunna tolkas vara manipulativ eller kreativ. Utifrån Palmér (2015) studie kan öppenheten ha förde-

lar eftersom dialogen kan bli mer givande och intresset större från eleverna i jämförelse med appli-

kationer där det enbart finns ett rätt svar. Däremot måste det lyftas att övningen egentligen har 

flera korrekta svar, men att applikationer ger rätt för alla svar. Det innebär att eleverna om läraren 

inte är observant kan genomföra övningen genom att bara fylla i slumpmässigt valda tal. Hade 

istället övningen gett rätt enbart för alla de möjliga korrekta kombinationer som fanns hade öv-

ningen fortfarande kunnat ge givande dialoger samtidigt som risken för att eleverna missat poängen 

med övningen hade minskat. Även bör applikationen med flera korrekta svar på uppgifterna lyftas 

till diskussion. Värt att observera är att är att uppgifterna i flera av övningarna var slumpmässigt 

ordnade i tabeller, vilket kan göra att elevens upplevda valmöjlighet minskar. Ges exempelvis produk-

terna 30, 20 och 80 efter varandra är det troligt att en elev väljer att alltid använda faktorn 10. Det 

innebär att även om det är möjligt att ge flera rätta svar kan eleven missa andra möjliga lösningar 

på grund av att uppgifterna är ordnade i tabeller.  

Slutsatser och implikationer 

Gemensamt för applikationerna är att de i hög grad har ett korrekt svar och belöningssystem, samt 

till stor del består av uppgifter som ska lösas på tid. Det skulle kunna påvisa att applikationerna är 

väldigt lika. Likheterna finns, som Highfield & Goodwin (2013) studie tidigare påvisat, i applikat-

ionernas uppbyggnad. Däremot har också applikationerna stora olikheter. Skillnaderna ligger i ap-

plikationernas matematiska innehåll närmare bestämt i erbjudandet av strategier. En del övningar 

byggde på att utveckla strategier med hjälp av sekvenser, representationsformer eller uppgiftsbe-

skrivningar. Andra applikationer kan med Deci et al., 1999 (2015) beskrivning anses hindra utveck-

landet av strategier, i och med att snabba lösningar uppmuntras. Det är också en skillnad i att en 

del applikationer har övningar med sekvenser av uppgifter och andra applikationer är helt och hållet 

uppbyggda av slumpmässiga uppgifter. Att inte öva med sekvenser kan enlighet med Neuman 

(2013) anses problematiskt eftersom möjligheten att erbjuda eleven att uppfatta mönster uteblir. 

Det är dock viktigt att poängtera att repetitiva uppgifter inte är utan mening. Flera studier har 

påvisat god effekt av att undervisa med repetitiva uppgifter (Becker et al., 2009; Cook & Dossey, 

1982; Woodward, 2006). Däremot slår läroplanen fast att elever inte enbart ska undervisas genom 

upprepning, utan det står skrivet att elever ska arbeta med strategier för huvudräkning (Skolverket, 

2011b). Skolverkets utgångspunkt stöds av forskning som visat att en kombination av strategi- och 

repetitionsbaserad undervisning kan leda till vidare kunskaper (Cook & Dossey, 1982; Thornton, 

1978; Woodward, 2006).  
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Studien har påvisat stora skillnader mellan applikationerna. Det är därav viktigt att läraren väljer en 

applikation som är lämplig för det läraren vill erbjuda eleverna i sin undervisning. En slutsats av 

studien är därav i likhet med Palmérs (2015) slutsats i inledningen, att det är viktigt att lärare gör 

ett medvetet val av applikationer. Det skulle därför vara intressant med studier som undersökte hur 

lärare väljer applikationer. En hypotes kring varför applikationerna är olika är att de görs i skilda 

syften. En del applikationer görs för att erbjuda repetitiv undervisning och andra för att erbjuda 

både strategier och repetition. Det skulle vara intressant att testa hypotesen genom att ta reda på 

vilka pedagogiska idéer som tas i beaktning i utvecklandet av en applikation. 

Resultatet påvisade en avsaknad av tydliga instruktioner gällande vad eleverna ska uppmärksamma 

i en övning. Dels innebär det att applikationerna kräver en medveten lärare som signifierar möjliga 

handlingserbjudanden till eleverna, dels betyder det att det finns stora utvecklingsmöjligheter av 

instruktioner i applikationerna för att påvisa att övningarna erbjuder användandet av att strategier. 

Tydligare instruktioner skulle kunna göra att eleverna erbjuds se att mönstret den använder för att 

lösa en uppgift i en applikation kan användas även utanför applikationernas ramar. Användandet 

av strategier skulle också kunna signifieras genom ett ökat användandet av representationsformer 

och sekvenser. Däremot ska inte en kvantitet av representationsformer ses som ett mål i sig. Syftet 

med att ha representationsformer är inte att lära eleverna vilka olika sätt en multiplikation kan 

representeras, utan det handlar om hur vi kan erbjuda eleven att se ett samband. För att vidare 

kunna förtydliga applikationer skulle det vara av intresse att undersöka hur eleverna uppfattar hand-

lingserbjudanden i applikationerna.  

Inledningsvis beskrevs applikationer som nya läromedel med möjligheter att stödja elever lärande. 

En viktig fråga som bör ställas är hur väl dessa möjligheter tas tillvara och i vilket syfte applikat-

ionerna ska användas. Ska applikationerna bli en del av en papperslös skola där vi direkt ersätter 

övningsblad och läromedel med likvärdiga applikationer eller skulle applikationer kunna erbjuda 

något mer än de traditionella läromedlen erbjuder? Det skulle behövas vidare forskning som un-

dersöker vilken mån applikationer ger något som ett traditionellt läromedel inte kan ge och hur 

lärare väljer att använda applikationerna i undervisningen. Det viktiga är inte bara vad applikation-

erna erbjuder utan vad som görs med erbjudandet.  
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Titel (Version)  
Eventuell förkortning 
Utvecklare: Ort 
Android/IOS  
Målgrupp enligt App store (hemsida) 
Urval/sökord (inkluderade övningar) 

Beskrivning 

Applikationer utan hemsida och index över övningar 

King of Math (1.3.7) 
Oddrobo Software AB: Järfälla 
Android & IOS  
+ 9 år 
Multiplikation (9) 

Applikationen består av tolv böcker där varje bok har nio övningar. Böck-
erna behandlar olika matematiska områden, ett av dem är multiplikation. I 
applikationen får användaren ett yrke och allt eftersom användaren samlar 
poäng genom att göra övningar får användaren ett nytt yrke. Ett ranking-
system finns där användaren kan se sin poäng i jämförelse med andra per-
soner som gjort övningarna. 

King of Math Junior (1.3.7)  
Kung of Math Jr. 
Oddrobo Software AB: Järfälla 
Android & IOS 
6-8 år 
Multiplikation (8) 

Applikationen består av 10 böcker i olika där varje bok behandlar olika 
matematiska områden. I applikationen får användaren ett yrke och allt ef-
tersom användaren samlar poäng genom att göra övningar får användaren 
ett nytt yrke. 

Math Fight (1.2) 
Peaksel DOO: Nis 
Android & IOS 
+ 4 år 
Multiplication (3) 

Två spelare möter varandra i att först svara på uppgifter. Den som först 
svarar får poäng och först till 10 poäng vinner. Spelarna väljer nivå mellan 
Easy, Medium, Hard och Expert och vilka eller vilket räknesätt de vill tävla 
i. 

Mattemums (1.42) 
Cape Copenhagen ApS: Köpenhamn 
IOS 
+4 år 
Multiplikation: 0-10 och 0-50 (2) 

Det finns övningar i att peka på tal, räkna antal samt övningar kopplade till 
de fyra räknesätten. Övningarna går ut på att ge rätt svar för att mata män-
niskorna med godis tills så att de får en sockerchock. 

Applikationer med hemsida med index över övningar. 

NOMP (2.3.0) 
Selessia AB: Sundbyberg 
Android & IOS 
+ 4 år 
Multiplikation eller tabell (25) 

Läraren eller föräldern väljer övningar av de förnärvarande 609 övningarna 
inom olika matematiska områden. För lösning av övning får användaren 
nompix och medaljer. 

Qnoddarnas värld årskurs 2 (Ej an-
givet) 
Qnoddarna år 2 
Natur & Kultur: Stockholm 
IOS 
(Årskurs 2) 
Multiplikation (10) 

Applikationen inriktar sig på svenska och matematik. Övningarna i mate-
matik är fördelade på sex gator kopplade till olika områden i matematik, 
exempelvis Hallonvägen som behandlar tals användning däribland multi-
plikation. Läraren väljer övningar åt eleverna. 

Qnoddarnas värld årskurs 3 (ej an-
givet) 
Qnoddarna år 3 
Natur & Kultur: Stockholm  
IOS 
(Årskurs 3) 
Multiplikation (28) 

Applikationen inriktar sig på svenska och matematik. Övningarna i mate-
matik är fördelade på sex gator kopplade till olika områden i matematik, 
exempelvis behandlar Hallonvägen tals användning däribland multiplikat-
ion. Läraren väljer övningar åt eleverna. 

Zcooly Gruvan (1.7.2 Skoltjänst) 
Zcooly AB: Västra Frölunda, 
IOS 
9-11 år (8-12 år) 
Uppdrag, multiplikation: 0-10 (21) 

Applikationen behandlar multiplikation och division. Användaren ska 
svara på uppgifter för att gräva sig efter skatter. I äventyrsläget får använ-
daren övningar från applikationen. I övningsläget väljer elevanvändaren 
själv övningar av några valbara och i uppdragsmodet väljer läraren ut öv-
ningar eleven ska göra. 

Zcooly Raketen (1.0.1 Skoltjänst)  
Zcooly AB: Västra Frölunda 
IOS 
9 - 11 år (8-12 år) 
Uppdrag (17) 

Applikationen består av övningar i multiplikation. Användaren ska själv el-
ler tillsammans med en annan användare ta sig till olika planeter genom att 
lösa multiplikationsuppgifter. I övningsläget får användaren övningar från 
applikationen. I övningslägret väljer elevanvändaren själv övningar av några 
valbara och i uppdragsmodet väljer läraren ut övningar eleven ska göra. 

Bilaga 1: Beskrivning av inkluderade applikationer 



 

 
 

King of Math  
Kapitel 1  
Kapitel 2 
Kapitel 3 
Kapitel 4 
Kapitel 5 
Kapitel 6 
Kapitel 7 
Kapitel 8 
Kapitel 9 

 
King of Math Junior 
Kapitel 1  
Kapitel 2 
Kapitel 3 
Kapitel 4 
Kapitel 6 
Kapitel 7 
Kapitel 8 
Kapitel 9 
 

Math Fight 
Easy 
Medium 
Hard 
 

Mattemums 
Multiplikation 0-10 
Multiplikation 0-50 
 

NOMP 
2A Tians tabell 
2A Tvåans tabell 
2A Femmans tabell 
2B Tabeller 1, 2, 5 och 10 
2B Tabeller 1, 2, 3, 4, 5 ,10 
3B Treans tabell 
3B Fyrans tabell 
3B Lätta hörnet i multiplikationstabellen 
3C Tvåans och fyrans tabell 
3C Sjuans tabell 
3C Femmans och tians tabell 
3C Sexans tabell 
3D Treans och sexans tabell 
3D Tabeller 1 till 7 
3D Åttans tabell 
3D Tvåans, femmans och sjuans tabell  
3D Treans och sexans tabell (öppna) 
3E Tvåans, femmans och sjuans tabell 
(öppna) 
3E Tvåans, fyrans och åttans tabell  
4A Tvåans, fyrans och åttans tabell 
(öppna) 
4A Nians tabell  
4A Nians och tians tabell  
4B Alla tabeller upp till 10 
4B Nians och tians tabell (öppna) 
4C Svåra hörnet i multiplikationstabellen  

Qnoddarnas värld Årskurs 3  
Hallonvägen 5: Tvåans och treans tabeller 
Hallonvägen 5: Fyran och femmans tabeller 
Hallonvägen 5: Tvåan, trean, fyran, fem-
man och tians tabeller 
Hallonvägen 6: Tallinjen 
Hallonvägen 6: Utsagorna och bilder 
Hallonvägen 6: Utsagorna 
Hallonvägen 7: 3:ans och 4:ans tabell 
Hallonvägen 7: Tabell 2-5 och 10 
Hallonvägen 7: Räkna på tid 
Hallonvägen 8: Fyran och femmans tabeller 
Hallonvägen 8: Tvåans och treans tabeller 
Hallonvägen 8: Tvåan, trean, fyran, fem-
man och tians tabeller 
Hallonvägen 9: Välj uttryck som passar 
Hallonvägen 12: Sexans tabell 
Hallonvägen 12: Sjuans tabell.  
Hallonvägen 13: Åttans tabell 
Hallonvägen 12: Sexan och sjuans tabell  
Hallonvägen 13: Nians tabell 
Hallonvägen 13: Åttans och nians tabeller  
Hallonvägen 13: Åttans och nians tabeller  
Hallonvägen 14: Multiplikation på tallinjen 
Hallonvägen 14: Sexan och sjuans tabell  
Hallonvägen 15: Snabb multiplikation 
Hallonvägen 15: Kvicka tabeller 
Hallonvägen 15: Snabb på tabeller 
Hallonvägen 16: Bingo  
Hallonvägen 16: Treans till fyrans bingo 
Hallonvägen 16: Sexan till nians bingo  
Hallonvägen 17: Test tvåan-femmanstabel-
ler 
Hallonvägen 17: Test sexan-tians tabeller 
Hallonvägen 17: Test på alla tabeller 
 

Qnoddarnas värld Årskurs 2  
Hallonvägen 8:1 Multiplikation som uppre-
pad addition 
Hallonvägen 8:1 Visa utsagan med blommor 
Hallonvägen 8:1 Hoppa till rätt hus 
Hallonvägen 8:1 Skillnaden mellan 4·3 och 
3·4 
Hallonvägen 8:2 Skriv svaren i multiplikat-
ionsrutan 
Hallonvägen 8:2 Skriv svaren i rökmolnen 
Hallonvägen 8:2 Skriv svaren i rökmolnen 
(utmaning) 
Hallonvägen 8:3Bingo 1  
Hallonvägen 8:3: Bingo 2 
Hallonvägen 8:3: Bingo 3 

Zcooly Gruvan  
Multiplikation 1 
Multiplikation 2 
Multiplikation 3 
Multiplikation 4 
Multiplikation 5 
Multiplikation 6 
Multiplikation 7 
Multiplikation 8 
Multiplikation 9 
Multiplikation 10 
Blandat multiplikation 1-12 
Blandat multiplikation 2, 4, 10 
Blandat multiplikation 2, 4 
Blandat multiplikation 3, 4, 5, 10 
Blandat multiplikation 3, 5, 6 
Blandat multiplikation 3, 6 
Blandat multiplikation 4, 10 
Blandat multiplikation 4, 6, 9 
Blandat multiplikation 4, 8 
Blandat multiplikation 5, 10 
Blandat multiplikation 7, 9 

 
Zcooly Raketen 
Plaskis - Tabell 1 
Grush - Tabell 2  
Hott -Tabell 10 
Pantaluro - Tabell 4  
Dino - Tabell 3  
Isis - Tabell 5 
Bläck - Tabell 3 & 5 
Fluffo- Tabell 2-5 & 10 
Tolrocko - Tabell 6 
Bruno - Tabell 2, 4 & 10 
Y - Tabell 6-7 
Smots - Tabell 8 
Groen - Tabell 6-9 
Vulcano - Tabell 7 
Murkos – Tabell 6-9 
Murs – Tabell 9 
Havos – Tabell 8-9 
 

Bilaga 2: Inkluderade övningar 



 

 
 

 

Är andra faktorn i storleksordning? 

Nej 

 

Ja 

Är en faktor densamma i uppgifterna? 

Nej Ja 

Presenterar applikationen förbestämda uppgifter till användaren? 

Nej 
Ja Användaren väljer 

Storleksordnade tabeller 

Slumpmässigt ordnade i tabeller 

Är faktorerna ordnade parvis? 

Ja Nej 

Slumpmässigt ordnade i blandade tabeller 

Parvis ordnade i blandade tabeller 

Avslutas spelet om användaren tar för lång tid på sig? 

Nej 
Ja 

Ja 

Redovisas användarens tid på något sätt för användaren? 

Nej 

Tiden mäts, men begränsas ej 

Ingen tidtagning 

Tiden mäts och begränsas 

Rättar applikationen användarens svar på övningen? 

Nej 
Ja 

Ja 

Finns fler än ett korrekt svar? 

Nej Ett korrekt svar 

Flera korrekta svar 

Inget korrekt svar 

Får användaren några konsekvenser av att svara fel i jämförelse med om användaren haft alla 

rätt? Ja 

Nej 

Användaren belönas/bestraffas för korrekt/inkorrekt svar 

Ingen sådan belöning ges 

Uppgiftssekvenser 

Bilaga 3: Kodningsmanual för den kvantitativa analysen 

Tidtagning 

Antal korrekta svar 

Belöning 



 

 
 

Bilaga 4: Kodning av kvalitativ analys av övningar  

Kodning av övningar i slumpmässig ordning i blandade tabeller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodning av övningar annan ordning 
 

 

 

Exempel Kodning Beskrivning av övning Kategori 
4·4=_ a·b=_ Produkt saknas Del-helhetsrelationer 

6·_=30 a·_=c Faktor saknas (Multiplikator)  Del-helhetsrelationer 

_·8=72 _·b=c Faktor saknas (Multiplikand) Del-helhetsrelationer 

50=_·_ c=_·_ Faktorer saknas Del-helhetsrelationer 

Bild på 4 tiofotingar. Välj 
produkt. 

a a a=_ Räkna på bilderna ut produkten  Konkret räknade 

0 8 _ _ _  0 a _ _ ?  
 

Hoppa på tallinjen Upprepad addition 

2·2·7=_ a·b·c=_ 
 

Produkt saknas, tre faktorer Del-helhetsrelationer 

3·(8-1)=_ a(b-c)=d Produkt saknas, i uppgiften finns 
addition eller subtraktion tillsam-
mans med multiplikation  

Flertydiga övningar: 
prioriteringsregler/dis-
tributiva lagen 

Minst? välj 3·7, 9·8 9·3 eller 

2·2. 

>a·b Jämföra storlek på multiplikationer 
för att finna största eller minsta 

Flertydiga övningar: 
uppskattning/del-hel-
hetsrelationer 

Exempel Kodning Beskrivning av övning Kategori 
2·10, 1·10, 2·10, 
8·10 

a·b=_ och 
a·c=_ 

Produkt saknas. En faktor konstant Faktorspecifika strate-
gier 

30=_·_ och 40=_·_  a=_·_ och 
b=_·_ 

Faktorer saknas. Alltid möjligt med 
samma faktor från en tabell. 

Faktorspecifika strate-
gier 

_·8= 48,  
_·8=24 

_·b=c, 
_·b=d 

Faktor saknas, en faktor konstant Faktorspecifika strate-
gier 

Treans tabell: Välj 15, 17, 
20, 2 … 

Finn alla 
produkter 

Finn alla produkter i en tabell Upprepad addition 

Dubbla 5, Dubbla 3 2·a= Dubbla antalet föremål som visas 
på skärmen  

Faktorspecifik strategi 

Bild på 5 bollar dubbla an-
talet. välj produkt 

2·a, 2·b Dubbla antalet på bilden Konkret räknande 

4·4 välj 8·9, 9·6, 4·3 eller 

8·2. 
 

a·b=c·d Hitta multiplikationer med samma 
värde 

Del-helhetsrelationer 

Bild på tre frukter i tre hö-
gar.  

_+_+_=_  
_·_=_  

Fyll i multiplikation och additions-
uppgift. 

Upprepad addition 

6·2 =_, 6·3 =_, 6·4=_ och 
6·5 = 

a·2=_ och 
a·3=_ 
 

Lös uppgifter som en faktor är 
densamma och den andra ökar 
med ett 

 Upprepad addition 

Fyra högar med tre snöbol-
lar i varje. Välj 12/4 och 4·3 

a·b=c och 
c/a=b 

Välj både multiplikation och divis-
ionsuppgift passande till bilden  

Samband mellan divis-
ion och multiplikation 

6·5=_ 
6·10=_  

a·b= 
a·2b= 

Ena multiplikationen är dubbelt så 
stor som den andra. 

Dubbelt 

4·6 = _ och 6·4 = _ a·b=_ och 
b·a=_ 

Ena multiplikationen har omvänd 
plats på faktorerna. 

Kommutativa lagen 

_·_=_ och _·_=_ _·_=_ och 
_·_=_ 

Fyll i egna uppgifter Kommutativa lagen 


