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Abstrakt 
I studien analyseras utvalda digitala verktyg för att undersöka om de kan bidra till en 

ökad individualisering inom aritmetikinlärning i årskurs 4–6. Studiens syfte är även att 

undersöka om och hur de digitala verktygen ger möjlighet för stegvis inlärning inom 

aritmetik. De digitala verktyg som undersöks är Nomp, MattePortal och Skolplus. För 

att få svar på frågeställningarna utgick studien ifrån radikalkonstruktivismens tolkning 

av aritmetikinlärning. I studien framkommer att alla undersökta digitala verktyg kan 

användas för att individualisera undervisning beroende på hur de används. Alla digitala 

verktyg utgår även från någon form av stegvis aritmetisk inlärningsprocess. Det är alltså 

möjligt för lärare att använda dessa verktyg för att individualisera sin undervisning 

inom aritmetik, men beroende på vad läraren anser som viktigast är de digitala 

verktygen olika användbara. 
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1 Inledning 

Samhället förändras ständigt. Det kommer nya appar och program dagligen och därför 

blir det viktigt att lära sig hantera nya digitala verktyg. I takt med att digitaliseringen 

ökar, ökar även informationsflödet. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2017) står det att ett av uppdragen för lärare är att lära elever 

att kunna anpassa sig i den förändring som sker inom den digitala världen. Lärare ska 

också ge elever förutsättningar att förbättra användandet av digitala verktyg för att 

analysera problem och göra beräkningar inom matematiken. Samtidigt ska matematiken 

vara ett kreativt ämne, där eleverna får chans till reflekterande och problemlösande 

aktiviteter som har en anknytning till dagens samhälle med den tekniska och digitala 

utvecklingen som sker (Skolverket, 2017). För att lärare ska få elever att nå upp till 

läroplanens målsättningar om digitala verktyg inom matematiken är det viktigt att 

lärarna har ett syfte med användandet av de digitala verktygen.  

Under våra VFU-perioder har vi upplevt att digitala verktyg kan bidra till att 

individualisera undervisningen, exempelvis genom att elever har fått arbeta med 

områden de själva valt. Lärare ska sträva mot att ständigt ha elevers behov i fokus och 

ge de förutsättningar som bygger upp och stärker elevers tillit till sina egna förmågor 

(Skolverket, 2017). För att lyckas med läroplanens mål måste lärare ha elevers 

förkunskaper i åtanke från och med första skoldagen. När vi själva varit ute i 

verksamheten, i samband med VFU-perioder, har vi har upplevt att digitala verktyg är 

mer förekommande i svenska och engelska än i matematik och när digitala verktyg väl 

används inom matematiken används de ofta som utfyllnad i slutet av lektioner. Det kan 

vara allt från att använda ett matematikprogram som inriktar sig på det aktuella 

avsnittet, till att bara spela ett spel som på något sätt är kopplat till matematik. Våra 

upplevelser överensstämmer med det Häreskog och Lundahl (2018) hävdar, att 

matematiken är det ämne där digitala verktyg har implementerats i lägst grad. Detta ter 

sig märkligt då en studie av Farkell-Bååthe (2000) påpekar att när digitala verktyg har 

använts i matematik presterar elever högre inom det tränade området.  

I skolan ska elevernas självförtroende, nyfikenhet och inspiration stimuleras med 

hjälp av digital teknik där lärande sker (Skolverket, 2017). För att alla elever ska ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla sina intressen och förmågor ska skolan vara 

individualiserad (Skolverket). Att variera och individualisera utbildning kan vara 

tidskrävande eftersom sådan undervisning kräver många olika uppgifter och mycket 

individuell feedback. Digitala verktyg kan underlätta och hjälpa lärare för en mer 

individualiserad undervisning. Schoppek och Tulis (2010) visar att användandet av 

individualiserade digitala verktyg har stor betydelse för att utveckla elevers matematiska 

kunskaper. Individualiseringen leder till att varje elev kan arbeta med uppgifter med 

lagom svårighet vilket upprätthåller motivationen. Om uppgifterna är för enkla eller för 

svåra kan de upplevas som tråkiga (Schoppek & Tulis, 2010). Vi har upplevt att 

aritmetikinlärning kan anses omotiverande eller tråkig eftersom den innehåller mycket 

färdighetsträning. Enligt Eriksson (2005) är aritmetikinlärning en process som ständigt 

bygger på tidigare kunskap. Aritmetik måste alltså läras i små logiska steg som bygger 

på varandra. En elev som finner det svårt med aritmetik saknar ofta förmågan till att 

använda tidigare aritmetiska kunskaper för att lösa svårare problem (Holgersson, 
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Barendregt, Rietz-Lepännen, Ottosson & Lindström, 2013). I denna studie analyseras 

utvalda digitala verktyg för att undersöka om de kan användas för att individualisera 

matematikundervisning inom aritmetik i årskurs 4–6. I studien undersöks även om de 

analyserade verktygen utgår från någon form av stegvis aritmetisk inlärningsprocess.  

 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Genom analys av några utvalda digitala verktyg syftar studien till att undersöka hur 

dessa kan vara användbara för att individualisera inlärning av aritmetik i årskurs 4–6. 

Studien ämnar också undersöka i vilken utsträckning de digitala verktygen ger 

möjlighet för stegvis inlärning inom aritmetik.  

 

Frågeställningar: 

• Vilka möjligheter finns för att individualisera undervisning inom aritmetik med 

hjälp av digitala verktyg? 

• Utgår de digitala verktygen från en stegvis inlärningsprocess för aritmetik och i 

så fall på vilket sätt? 

 

3 Tidigare forskning 

Avsnittet börjar med en förklaring av digitala verktyg och dess användning i skolan. 

Sedan beskrivs aritmetik och de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation 

och division. Avslutningsvis beskrivs vad tidigare forskning har visat inom digitala 

verktyg och matematik samt individualisering. 

 

 Digitala verktyg i skolan 

Digitala verktyg kan vara ett svåravgränsat begrepp. Lundberg och Ödmark (2015:1) 

definierar digital teknik som ”de mjukvaror som används inom skolan, 

yrkesundervisningen samt yrkeslivet”. I studien kommer Lundberg och Ödmarks 

definition av digital teknik användas när digitala verktyg diskuteras och digitala verktyg 

kommer refereras till som DV.  För att använda DV behövs en hårdvara i form av dator, 

smartphone, surfplatta eller liknande vilket de flesta skolor i Sverige har tillgång till. 

Vissa DV kostar och andra finns bara tillgängliga i specifika områden vilket leder till att 

olika skolor har olika utbud av DV.  

När DV först implementerades i skolan hade de liten inverkan gällande 

utformningen av lektioner och användes ofta som ett komplement till den reguljära 

klassrumsundervisningen (Bottino, 2004). Med reguljär klassrumsundervisning menas 

till exempel undervisning utifrån lärarledda instruktioner eller läromedel. Numera 

utformas lektioner allt oftare med DV i åtanke där de inte längre har en birollsposition 

utan är grunden för undervisningen (Bottino, 2004). Bottino hävdar att många av de DV 

som används i dagens klassrum har samma struktur som de första DV som infördes i 

skolan. De fungerade som ett drill and practice-verktyg vilket innebär att 

färdighetsträna något med minimala instruktioner. Verktygen utgick från behaviorismen 

där utövaren fick någon form av stimuli för sina rätta svar (Bottino, 2004). Bottino 
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hävdar även att många av dagens DV är uppbyggda utifrån samma teoretiska 

förhållningssätt men erbjuder ett mer utvecklat belöningssystem. Belöningarna kan vara 

allt från medaljer och poäng till nya karaktärer och kläder. Detta kan vara en stor 

motivator för många elever och kan således användas för att öka deras intresse. För att 

DV ska fungera i undervisningen anser Otterborn, Schönborn och Hultén (2018) att DV 

måste vara tydliga så att elever kan arbeta med dem självständigt. Lärare behöver 

dessutom ha tillit till elevers förmåga att använda DV till undervisningens ändamål.  

Det finns även DV som utmanar elevers tankar om sitt eget tänkande i form av 

olika representationer (Bottino, 2004). Om en elev bara lär sig multiplikation genom en 

representation kan elevens syn på multiplikation bli begränsad och hen kan få det 

svårare att överföra sin kunskap till andra matematiska sammanhang. Ett exempel är att 

fundera över varför 7𝑥7 = 49. Det kan vara för att 7 bollar tas 7 gånger men det skulle 

även kunna vara ytan på en kvadrat med sidorna 7. Hege (1985) hävdar att matematik 

blir enklare om de bakomliggande orsakerna till räknehändelser förstås. Därför kan det 

finnas en fördel med DV som uppmanar elever fundera över varför fenomen ter sig som 

de gör. 

Enligt Skolverket (2015) är en av fördelarna med användandet av DV att lärare 

lättare kan granska elevers kunskaper eftersom de via många DV har möjlighet att följa 

elevers resultat och arbetsgång. Många DV erbjuder dessutom direkt feedback till sina 

elever vilket ger elever en formativ bedömning. Direkt feedback visar sig enligt en 

studie gjord av Alcoholado, Diaz, Tagle, Nussbaum och Infante (2016) vara avgörande 

för hur väl ett studerat område lärs in. De hävdar att elever som får direkt feedback får 

ett betydligt högre resultat än elever vars feedback sker vid ett senare tillfälle då deras 

fokus kan vara på något annat.  

 

 Individualisering 

Individualisering är inom skolan ett stort diskussionsområde. Vad och hur mycket ska 

individualiseras? Vet eleverna bäst själva vilka behov de har? Även om själva ordet 

individualisering inte står i läroplanen (Skolverket, 2017) skrivs det om det genom 

uttryck som individuella behov och individuell handlingsplan. Individualisering innebär 

enligt Indelicato (1972) att en elev får instruktioner så att denne kan arbeta i sin egen 

takt, lärandestil och förmåga samt att eleven förses med rätt resurser för att klara av 

detta. Indelicatos beskrivning av individualisering överensstämmer med Howery, 

McClellan och Pedersen-Bayus (2013) redogörelse för en god undervisning. De hävdar 

att fokus för en undervisning bör ligga på att hitta elevers egna lärandebehov samt 

stödja dem därefter. För att ge alla elever möjlighet att träna på, för dem, givande 

uppgifter krävs individualisering (Poncy, 2013). Det kan dock vara svårt att uppnå en 

individualiserad undervisning eftersom lärare kan ha problem med att möta alla elever 

på deras nivå (Indelicato, 1972). Enligt Indelicato kan tester vara en bra metod för att få 

en överblick över elevers nivåer. För att individualisera matematikundervisning hävdar 

Indelicato att lärare måste ha i åtanke att alla har olika intressen, inlärning sker i olika 

takt och att matematikinlärning sker stegvis och därför måste undervisningen bygga på 

små individuella delmål.  
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 Aritmetik 

Aritmetik är en del inom matematiken som syftar till räknande av tal. Aritmetiken 

behandlar tals egenskaper och hur talen verkar inom de fyra räknesätten addition, 

subtraktion, multiplikation och division. I aritmetiken ingår även rotutdragning av tal 

och potenser (Kiselman & Mouwitz, 2008). Men i denna studie begränsas aritmetik till 

de fyra räknesätten. 

En viktig del inom aritmetiken är att få operationer automatiserade. Om elever har 

lärt sig att automatiskt se svaret på en operation sparar de både tid och tankekraft. För 

att få elever automatiserade krävs färdighetsträning (Fitts & Posner, 1967). Brownell 

och Chazal (1935) och Woodward (2006) menar att färdighetsträning oavsett form har 

visat sig gynnsam för elevers effektivisering vilket är ett steg på vägen mot 

automatisering. Woodward hävdar däremot att elever som både färdighetstränar och 

övar på strategier för uträkningar lättare automatiserar aritmetiska operationer. Vid 

färdighetsträning syns dock inte alltid elevers uträkningar, vilket resulterar i att lärare 

inte kan se elevers tankeprocesser. 

Matematik är inte bara ett skolämne utan matematik finns överallt i vardagen, 

exempelvis i geometri, priser och tid. Heege (1985) hävdar att det är viktigt för elever 

att bli bekanta med situationer där matematiska operationer uppstår för att bygga en 

stabil matematisk grund. Elever som befinner sig i svårigheter i aritmetik saknar ofta 

förmågan att kunna använda tidigare aritmetiska kunskaper för att lösa svårare problem 

(Holgersson m.fl., 2013). De som befinner sig i svårigheter har således inte tillräckligt 

bra grund att bygga vidare på. Aritmetik lärs i olika steg som byggs på tidigare kunskap. 

Lärandet av aritmetik börjar dock redan innan skolåren med att barn utvecklar förståelse 

för de första talen såsom ett, två och tre (Holgersson m.fl. 2013). Barn som kommer i 

kontakt med matematiska situationer hemma kan således få ett försprång i de tidiga 

skolåren. 

Något som många är överens om är att aritmetik i de tidiga åren i skolan till stor 

del består av att bygga upp ett flyt. En uppbyggnad av flyt går enligt Fitts och Posner 

(1967) att delas upp i tre kognitiva faser. Den första fasen är när en beräkning behövs 

göras då eleven ännu inte besitter kunskapen och kallas för den kognitiva fasen. Den 

andra fasen, den associativa, är när eleven känner igen uppgiften men fortfarande måste 

leta upp svaret i sitt minne. Den tredje och sista fasen är när eleven besitter full kunskap 

och har byggt upp ett flyt så att svaret ges likt en reflex, vilket kallas den autonoma 

fasen. Varje elev genomgår alla faser men gör det sannolikt inte samtidigt. Eftersom de 

inte genomgår faserna samtidigt kan en individualiserad undervisning underlätta. 

 

3.3.1 Addition och subtraktion 

Addition är inom aritmetiken en operation där minst två tal eller uttryck läggs ihop 

(adderas) och resultatet blir en summa. Talen kallas termer och mellan dessa finns ett 

plustecken (+) som kallas additionstecken när det symboliserar operationen addition. 

Termer kan vara både tal och uttryck. Addition är kommutativ, vilket innebär att tal kan 

byta plats utan att påverka resultatet, exempelvis a+b = b+a (Kiselman & Mouwitz, 

2008). 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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 Subtraktion är det räknesätt som beräknar skillnaden mellan två tal. Det går även 

säga att mellan två tal beräknas differensen. Likt addition kallas även dessa tal termer. 

Mellan termerna finns ett subtraktionstecken (-) som symboliserar att det är en 

subtraktion. Resultatet i en subtraktion kallas differens. Subtraktion är inte kommutativ, 

det vill säga a-b ≠ b-a. Subtraktion är även inversen till addition alltså dess omvända 

operation (Kiselman & Mouwitz, 2008). 

        En grundläggande egenskap i lärandet av addition och subtraktion är förmågan att 

sammanställa och bryta ner tal. Elever som utvecklar en sådan förmåga i tidig ålder har 

lättare att effektivisera sitt aritmetiska tänkande (Holgersson m.fl., 2013). Heege (1985) 

skriver om en annan grundläggande egenskap, nämligen förmågan av addition och 

subtraktion upp till 20. Denna förmåga är grundläggande eftersom den är 

överförningsbar till större tal. Förmågan att formulera uttryck från text är ett annat sätt 

att skapa en representation och elever kräver olika representationer för att förstå 

fenomen.  

  

3.3.2 Multiplikation och division 

Multiplikation är en upprepad addition. Ett tal multipliceras med det andra talet och 

produkten av talen beräknas. Talen som multipliceras kallas faktorer. Mellan faktorerna 

sätts ett multiplikationstecken (· eller ×) som symboliserar operationen. Multiplikation 

är likt addition, en operation som är kommutativ (a∙b=b∙a) (Kiselman & Mouwitz, 

2008). 

 Division är en räkneoperation där ett tal divideras med ett annat och svaret blir en 

kvot. Divisionstecknet (/ eller —) symboliserar operationen division. I uttrycket a/b 

kallas a täljare och b nämnare. Det är mellan täljaren och nämnaren ett divisionstecken 

sätts. Det som beräknas är hur många gånger nämnaren får plats i täljaren. Division är 

inte kommutativ, a/b ≠ b/a. Division är inversen till multiplikation det vill säga 

multiplikationens omvända operation (Kiselman & Mouwitz, 2008). 

 Multiplikation lärs i flera steg som bygger på varandra. Hoppas steg över ökar 

risken att hamna i svårigheter. Eftersom multiplikation är en upprepad addition är det 

centralt att lära sig addition före multiplikation (Heege, 1985). En grundläggande 

egenskap inom multiplikation är multiplikationstabellen upp till 10 samt dess division 

(Heege, 1985). Heege antyder även att det finns tre viktiga faser i lärandet av 

multiplikation och division som inte är direkt överförbara i praktiken. Den första fasen 

är att de som lär sig ska bli bekanta med situationer där räkneoperationerna uppstår. Den 

andra är att de lärande ska få utveckla och använda egenvalda strategier för 

multiplikation och division som sedan går att överföra till andra aritmetiska färdigheter. 

Sista fasen består av utantillinlärning, som kräver mindre kognitiv aktivitet än att räkna 

ut svaret med hjälp av en strategi. Den sista fasen överensstämmer med Fitts och 

Posners (1967) tredje fas för aritmetikinlärning, den autonoma fasen. När elever kan 

tabellerna utantill kan nästa utmaning bli att lära sig uppställning med större tal (Heege, 

1985). 
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 Digitala verktyg och matematik 

DV kan vara ett effektivt hjälpmedel i inlärningsprocessen för aritmetik. Alcoholado 

m.fl. (2016) hävdar att elever som använder DV när de övar på aritmetik får högre 

resultat än elever som enbart övar med papper och penna. Däremot räcker inte enbart 

införandet av DV för att öka elevers resultat utan det krävs att DV används med ett syfte 

för att ge en önskvärd effekt (Lundin & Nordström, 2014). 

En funktion många DV erbjuder är direkt feedback. Med feedback menas inte 

alltid att rätt svar ska ges utan Holgersson m.fl. (2013) hävdar att kan det vara 

fördelaktigt för DV att bara visa om svaret är inkorrekt för att ge elever en chans att 

reflektera över sina svar. Utöver direkt feedback menar Codding (2009) och Burns 

(2010) att möjlighet till att lämna svar flera gånger samt ha tydligt satta mål är viktiga 

inslag för att förbättra elevers kunskaper i aritmetik. Finns inte möjlighet att lämna svar 

flera gånger ges inte heller möjlighet för elever att reflektera över sina svar.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt ges en överblick över radikalkonstruktivismen och därefter en förklaring 

hur radikalkonstruktivismen är kopplad till aritmetikinlärning. I avsnittet beskrivs även 

ett schema som går att använda i tolkandet av lärandesituationer och efter beskrivningen 

av detta schema följer ett eget exempel på hur schemat kan appliceras i praktiken. 

 

 Val av teori 

Studien tar avstamp i Erikssons (2005) tolkning av den radikalkonstruktivistiska teorin. 

Radikalkonstruktivismen grundades av Ernst von Glasersfeld och är en undergren av 

konstruktivismen (Glasersfeld, 1995). Det är en teori som utgår ifrån att individen är i 

centrum och ansvarar för sitt eget lärande. Att ansvara för sitt eget lärande innebär att 

vilja och försöka ta till sig och bilda egen kunskap. Eftersom det är DV som ska 

analyseras är det inte relevant att utgå från att kunskap är överföringsbar utan det är 

rimligt att anta att individen måste vara aktiv samt motiverad för att ta till sig den 

kunskap verktyget erbjuder.   

 

 Radikalkonstruktivismen 

Radikalkonstruktivismen bygger på att kunskap inte tas emot passivt utan individen 

måste vara aktiv i varje lärandesituation för att kunna ta till sig kunskap (Eriksson, 

2005). Det radikala med teorin är att den motsäger antagandet om att kunskap är 

överföringsbar och objektiv (Eriksson, 2005). Eriksson använder 

radikalkonstruktivismen i tolkandet av aritmetikinlärning men teorin är även användbar 

i tolkandet av lärandesituationer då DV används. DV överför inte kunskap till 

användaren utan användaren måste vara aktiv och motiverad att ta till sig den kunskap 

som erbjuds. Viljan att ta emot kunskap kan bero på många aspekter, exempelvis lära 

för att lära eller för att prestera. Det som elever lärt sig via DV blir sedan individuell 

kunskap och det är inte säkert att alla elever tolkar eller lär sig på samma sätt bara för att 

de gör samma uppgifter.  
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Eriksson (2005) hävdar att människan skapar sin världsbild genom att erfara och 

att tänkandet organiserar erfarenheterna. Att ha ett visst tänkande om ett fenomen 

innebär att ha ett tankemönster om just det fenomenet och eftersom alla tänker olika 

upplevs fenomen på olika sätt. Kunskapsbildande är ett livslångt lärande som sker via 

assimilation och ackommodation (Eriksson, 2005). Assimilation är en tankeprocess som 

innebär att individen tar till sig ny kunskap utan att förändra de tankemönster den redan 

har. Ackommodation kallas även modifiering och innebär att individen absorberar 

kunskap som förändrar redan befintliga tankemönster för att skapa ny förståelse för 

fenomen. För att individen ska modifiera sin kunskap krävs motivation som uppkommer 

då assimilationsprocesser inte är tillräckliga. Eriksson beskriver detta genom ett barn 

som endast utsätts för situationer där assimilation krävs. Utsätts barnet enbart för sådana 

situationer kommer ackommodation aldrig ske. 

Enligt Eriksson är aritmetiskt lärande en mångårig process som bygger på 

abstraktioner av utövarens tidigare kunskaper. Med abstraktion menas att bilda 

förståelse för ett fenomen så att denna förståelse kan användas i kontakt med likartade 

företeelser.  Det är alltså viktigt aritmetikinlärning sker i små logiska steg som bygger 

på varandra. Det är inte relevant att börja med komplexa aritmetiska operationer, utan 

kunskapsbildande måste få ta tid. Eriksson antyder att tolkande ständigt sker då en 

individ kommer i kontakt med en aritmetisk situation vilket i sin tur leder till någon 

form av handling som kan vara både fysisk och kognitiv. En fysisk handling kan vara 

att ta ett visst antal klossar eller räkna på fingrarna och en kognitiv handling är 

tänkande. Då en individ utför en handling inom aritmetiken som är fysisk läggs en 

grund för mer komplexa kognitiva handlingar. Lärare kan inte anta att elever besitter de 

komplexa abstraktioner av aritmetik som vuxna besitter utan undervisning måste, från 

dag ett i skolan, grunda sig i elevers tidigare kunskaper. Annars finns en risk att elever 

hamnar i svårigheter. Eftersom aritmetiken grundar sig i kognitiva abstraktioner är det 

inte relevant att ständigt konkretisera, vilket dagens undervisning ofta gör (Eriksson, 

2005). Eriksson hävdar snarare att undervisning bör syfta till att stärka elevers 

abstraktioner för att ackommodera fenomen. Ett exempel kan vara en elev som ständigt 

får lösa addition med hjälp av konkret material. En sådan elev behöver inte 

ackommodera sin kunskap inom addition. För att ta eleven till nästa nivå behöver den 

utsättas för situationer där konkret material inte finns tillgängligt, eleven kan då ta 

fingrarna till hjälp eller till och med börja med huvudräkning. Undervisning som 

stimulerar ackommodation gör begrepp mer överföringsbara till andra situationer. 

Ackommodation måste ske eftersom barns abstrakta tänkande inte är på samma nivå 

som vuxnas. För att effektivisera aritmetik är det alltså av stor vikt att modifiera elevers 

redan befästa kunskaper för att göra dem mer abstrakta.   

Alla lärandesituationer går att tolka utav en observatör. Aritmetiskt lärande går 

enligt radikalkonstruktivismen att tolka via scheman som är instrument för att beskriva 

barns aritmetiska kunskapsbildning (Eriksson, 2005). Dessa scheman är mentala, 

individuella och inte statiska utan förändras ständigt. När en elev assimilerat eller 

ackommoderat ny kunskap skapas ett nytt mer utvecklat schema.  Schemat används 

således för att förstå utvecklingen hos den observerade ur dennes perspektiv (Eriksson, 

2005).  Schemat består av delarna situationsdel, aktivitetsdel samt resultatdel. Nedan 

kommer en beskrivning på hur delarna kan tolkas. 
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Situationsdel 

Individen kommer i kontakt med en tolkande situation och bildar sig således en 

subjektiv uppfattning av situationen. Uppfattningen är subjektiv eftersom tolkandet av 

situationen bygger på egna tidigare erfarenheter. (Eriksson, 2005).  Elever kan 

exempelvis komma i kontakt med situationen 2𝑥2 och tolka detta olika. En elev har lärt 

sig att operationen innebär att två bollar kan tas två gånger. En annan elev kan uppfatta 

operationen som en kvadrat med sidorna två. Situationen  2𝑥2 är densamma men 

uppfattandet av situationen är olika. 

 

Aktivitetsdel 

Efter tolkandet kommer en aktivitet i form av en spontan handling som individen vet är 

ändamålsenlig och grundar sig i tidigare erfarenheter. Spontan handling i det här fallet 

innebär ett utförande utan anvisning. Handlingen kan vara både fysisk och mental. Det 

är under aktivitetsdelen som individens tankeprocess tar form. Inom aritmetiken ställs 

ofta frågan, vad krävs eller vad behöver göras för att lösa uppgiften och beroende på vad 

man kan framkommer olika lösningar (Eriksson, 2005). För att vidga sin förståelse kan 

eleven som tolkade  2𝑥2 som bollar försöka förstå operationen som en yta med hjälp av 

konkret material eller bilder. Den andra eleven kan bredda sin förståelse genom att 

räkna med bollar. 

 

Resultatdel 

Aktiviteten ska resultera i ett förväntat resultat. Utan resultatdel finns ingen inre 

motivation att utföra aktiviteten. Individen måste alltså vilja utföra handlingen. Om 

individen i aktivitetsdelen inte klarar av att uppnå förväntat resultat kan denne via 

assimilation försöka strukturera om sina uppfattningar inom området eller 

ackommodera kunskapsområdet till en högre abstraktionsnivå. Det är via assimilation 

eller ackommodationen som nya scheman skapas. En observatör kan inte se 

ackommodationsprocessen utan bara det nya schemat via nya lösningar av nya uppgifter 

(Eriksson, 2005). Lyckas de tidigare nämnda eleverna bredda sin kunskap och förstå att 

operationen är applicerbar på fler situationer har de ackommoderat sin kunskap. För att 

assimilera denna kunskap kan samma övningar göras med andra tal än två. 

 

Schemat kan återigen exemplifieras. I detta fall med tre elever där elev 1 och elev 2 

enbart använt klossar när de räknat addition och elev 3 redan har utvecklat 

huvudräkning. De kommer alla i kontakt med situationen 5 + 5. Alla tre tolkar 

situationen utifrån vad de kan om addition. Elev 1 ser att det inte finns några klossar att 

räkna med och anser därför att den inte kan lösa uppgiften. Elev 2 som också bara 

räknat med klossar kommer på att fingrar också fungerar att räkna på och löser 

uppgiften. Elev 3 kan huvudräkning och ger därför rätt svar. Ingen av elevernas 

tankegångar synliggörs men en observatör kan se att uppgiften var för svår och för lätt 

för elev 1 och 3 respektive. Det intressanta är i detta fall elev 2. Hen lyckades överföra 

sin kunskap om klossräkning till fingerräkning och ackommoderade redan befäst 

kunskap för att lösa uppgiften. Hen förstod alltså att addition inte bara har med klossar 

att göra utan är applicerbart även i andra situationer. Observatören kan inte se 
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aktivitetsdelen alltså ackommodationsprocessen men kan se det nyskapade schemat via 

lösningen. Observatören kan testa sin hypotes om att eleven har skapat ett nytt schema 

genom att utsätta den för en ny liknande situation och se om önskat resultat nås. Varken 

elev 1 eller 3 skapade nya scheman eftersom de inte skapade nya tankeprocesser.   

 

5 Metod 

I metoden redogörs hur undersökningen har gått till för att tillgodose syftet och svara på 

frågeställningarna. Avsnittet inleds med val av metod och fortsätter med 

materialinsamling och urval. Avslutningsvis redovisas materialanalys samt etiska 

överväganden.  

 

 Val av metod 

Metoden är till för att på bästa sätt uppnå syftet och besvara frågeställningarna. Denna 

studie utgår från Brymans (2011) beskrivning av en kvalitativ metod som består av sex 

steg. Alla steg används inte i alla studier utan användandet beror på studiens 

utformning. Nedan följer en beskrivning av de steg som används i denna studie samt hur 

studien har utformats från stegen. Det första steget har Bryman tolkat som generella 

forskningsfrågor. Här har ett område valts och studerats och forskaren har sedan ställt 

upp en rad frågeställningar som hen ämnar besvara. Detta likt de frågeställningar som 

framställts i denna studie. Andra steget är att välja undersökningsplats och 

medverkande. Eftersom det i denna studie ämnades undersöka DV var det i detta steget 

som DV valdes ut utifrån ett urval. Steg tre är insamlande av data och i denna studie 

skedde det genom att ställa frågor till utvalda DV. Frågorna är framtagna ur teorin och 

tidigare forskning för att få en förståelse för hur DV kan kopplas till individualisering 

och stegvis inlärning inom aritmetik. Det fjärde steget är tolkning av data, vilket är 

resultatanalysen i denna studie. Enligt Bryman (2011) kan en innehållsanalys vara 

tillämpningsbar i analyserandet av data som kommer ifrån elektroniska källor. En 

innehållsanalys tillämpas oftast på kvantitativa data men går även använda på 

kvalitativa. I en innehållsanalys bryts frågeställningen ner i enklare frågor som sedan 

sätts in i ett kodningsschema (Bryman, 2011). Med utgångspunkt i ett kodningsschema 

och radikalkonstruktivismens schema för lärandesituationer (Eriksson, 2005) skapades 

en matris där de förenklade frågorna placerades under utvald kolumn. Svaren 

analyserades därefter utifrån teoretisk utgångspunkt med hjälp av matrisen som bygger 

på Erikssons schema.  

 

 Materialinsamling och urval 

Undersökningen ämnades genomföras på DV som lärare använder i sin 

matematikundervisning för att öka relevansen för lärare. De DV som analyserades 

söktes därför inte fram via webben. Bryman (2011) hävdar att sökningar via internet för 

att få fram webbaserat material är förkastligt eftersom mycket material inte kommer 

hittas eftersom sökningarna blir begränsade av de sökord som valts. För att få fram ett 

urval av relevanta DV skickades förfrågningar ut till olika medier. Ett mail skickades till 

AV-Media Region Kronoberg där studien förklarades. I mailet ställdes frågan vilka DV 
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AV-media har sett användas inom aritmetikundervisning. För att få ytterligare förslag 

på DV som lärare använder sig av i matematikundervisning för aritmetik skickades en 

förklaring av studien och samma fråga till Facebook-grupperna Matematikundervisning 

och Matematikundervisning 4–6. De förslag som gavs från Facebookgrupperna och 

AV-Media Kronoberg var Elevspel, Skolplus, Nomp, Dragonbox, Bingel, MattePortal, 

Zcooly, Vektor och Motion Math CupCake. Av de DV som blev nämnda i 

förfrågningarna gjordes ett urval med fyra kriterier. Det första kriteriet var att verktyget 

skulle innehålla områden inom aritmetikundervisning årskurs 4–6. Det andra kriteriet 

var att verktyget skulle vara användbart på surfplatta eller dator, alltså vara tillgängliga 

till iOS eller Windows. Det tredje kriteriet var att verktyget skulle vara gratis, erbjuda 

en gratis provperiod eller att det skulle gå att få en gratis provperiod i kontakt med 

utgivarna. Det sista kriteriet var att verktyget skulle visa vilka matematikområden som 

går att arbeta med så att det lätt gick att välja aritmetik. Dragonbox uteslöts då verktyget 

var en betaltjänst. Vektor var inte heller aktuell eftersom det inte gick att välja område 

att arbeta med där. Liknande för Zcooly där det inte gick att se vad dess nivåer handlade 

om. Till Motion Math CupCake gick det inte att få en gratis provperiod i Sverige, vilket 

ledde till att verktyget uteslöts. Utifrån tidsaspekten för denna studie kunde inte alltför 

många DV analyseras utan en begränsning till tre stycken var rimlig. Därför valdes 

Nomp, MattePortal och Skolplus, vilka uppfyllde kriterierna och fick mest gensvar. I 

dessa tre DV finns flertalet kategoriserade uppgifter inom aritmetik. Alla tre DV går 

även arbeta med via webben och det gick att få gratis provperioder efter att vi kontaktat 

upphovspersonerna. Undersökningen skedde på uppgifter eller områden som hette något 

med aritmetik, addition, subtraktion, multiplikation eller division. I studien undersöktes 

uppgifter som var rekommenderade för både lägre och högre årskurser än 4–6 eftersom 

elever har olika kunskapsnivåer inom matematik. Några elever kan behöva svårare 

uppgifter och några lättare. Materialinsamlingen skedde med full tillgänglighet till varje 

DV och gjordes via webbläsaren. Enbart Google Chrome användes för att inte 

skillnader mellan DV skulle bero på webbläsaren. Bryman hävdar att en risk med 

undersökning av webbaserat material är att det kan försvinna eller uppdateras under 

materialinsamlingens gång. Därför tidsbegränsades undersökningen mellan 16–21 

december 2018.  Nedan följer beskrivningar på de DV som valts.  

 

5.2.1 Nomp 

Nomp drivs av Selessia AB och är ett verktyg där elever kan öva på matematik. På 

Nomp kan elever tillsammans med föräldrar och lärare göra läxor och 

matematikövningar (Selessia, 2018). Nomp är reklamfritt och elever kan registrera sig 

gratis och se sina framsteg samtidigt som de samlar medaljer och poäng. Nomp 

innehåller över 1000 olika sorters matematikövningar som sträcker sig mellan årskurs 

1–9. Som lärare går det att registrera sig på betaltjänsten Nomp Plus och då får läraren 

möjlighet att ge elever uppdrag samt följa deras aktiviteter och framsteg (Selessia AB, 

2018). 
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5.2.2 MattePortal 

MattePortal drivs av Bitopia AB och är ett verktyg med webbaserade 

matematikövningar som följer Skolverkets läroplan för årskurs 1–6. Elever kan med 

MattePortal jobba med färdighetsträning i matematik både i skolan och i hemmet. 

Lärare kan bland annat administrera elevernas arbete och läxor samt ge ut belöningar. 

För att använda MattePortal i undervisningen behöver skolan eller läraren ha en 

registrering och betald licens (Bitopia AB, 2018). 

 

5.2.3 Skolplus 

Skolplus är ett webbaserat verktyg som drivs av Skolplus AB. Skolplus erbjuder spel, 

övningar, utskriftsmaterial och lärarhandledningar. Materialet är anpassat för 

grundskolans årskurs F-6 för att lära ut och ge elever färdigheter inom bland annat 

matematik på ett roligt och lätt sätt. En del av materialet på Skolplus är gratis, för att få 

tillgång till allt behövs en licens (Skolplus AB, 2018). 

 

 Materialanalys 

Analys handlar enligt Denscombe (2009) om att gå djupare ner i det insamlade 

materialet för att bringa klarhet i fenomen. Enligt Bryman (2011) är en innehållsanalys 

ett tillvägagångssätt för att analysera texter och dokument vilka kan vara i elektronisk 

form. För att göra en sådan analys kan nedbrutna frågor av frågeställningen sättas in i ett 

kodningsschema. Ett sådant schema ska innehålla all information om ett utvalt område 

(Bryman, 2011). Den första delen i analysen var kodning, vilket utifrån Denscombe 

(2009) är nedbrytning och förenkling av frågeställningarna. Frågorna i denna studie 

handlar om individualisering och stegvis inlärning inom aritmetik och utformades 

utifrån tidigare forskning och teoretisk bakgrund. Frågorna skulle vara lättbesvarade och 

begränsades därför till ja- och nej-frågor. Nedan kommer en beskrivning och förklaring 

till de frågor som ställts.  

 

• Har läraren möjlighet att påverka vilka situationer eleverna utsätts för? Denna 

fråga är viktig för en lärare ur ett individualiseringsperspektiv (Indelicato, 1972).  

• Kan läraren se elevens svar? Även denna fråga är betydande för 

individualiseringen eftersom läraren då kan se hur elever presterat i ett moment. 

Howerty m.fl. (2013) hävdar att fokus på en lektion bör ligga på att hitta elevers 

lärandebehov. 

• Finns tester för att se vilken nivå elever är på? Indelicato (1972) betonar vikten 

av att testa elever för att se vad de kan och därigenom ge dem utmanande 

material på rätt nivå  

• Ges förutsättningar för stegvis aritmetisk utveckling? Grunden för 

aritmetikinlärning utifrån ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv är att aritmetik 

lärs i små logiska steg (Eriksson, 2005).  

• Finns en variation av representationer i uppgifter? Alla lär på olika sätt och 

behöver således olika representationer för att kunna ta till sig kunskap (Eriksson, 

2005).  
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• Finns tidsbegränsning? En komponent för att individualisera 

matematikundervisning är enligt Indelicato (1972) att alla lär sig i olika takt och 

behöver därför olika tid.  

• Ges direkt feedback? Direkt feedback har visat sig påverka hur väl ett område 

lärs in Alcoholado, m.fl (2016). 

För att få en tydligare överblick över materialet placerades frågorna och dess svar in i en 

matrisen som beskrivs under Val av metod (se 5.1). Det är svaret på frågorna som är 

resultatet i denna studie. Matrisen utgår från det radikalkonstruktivistiska schemat för 

lärandesituationer som består av tre delar, vilka är situations-, aktivitets- och resultatdel 

(Eriksson, 2005) (se 4.2). I aktivitetsdelen börjar en individs tankeprocess och enligt 

Eriksson går det inte se de kognitiva processerna assimilation och ackommodation utan 

de är dolda i individers tankar. Enda sättet att synliggöra dem är via förklaring och 

diskussion. Eftersom det i studien enbart analyserades DV synliggjordes inga tankar och 

aktivitetsdelen uteslöts. Frågorna placerades istället under situation- och resultatdel. I 

matrisen skapades en kolumn för varje del som därefter tilldelades frågorna om 

individualisering och stegvis inlärningsprocess för aritmetik. Nedan visas matrisens 

utformning.  

 

Situation: Vilken typ 

av uppgift/situation 

utsätts eleven för? 

Svar: 

Ja/Nej 

Resultat: Vad händer 

efter utförd aktivitet? 

 

Svar: 

Ja/Nej 

Har läraren möjlighet 

att påverka vilka 

situationer eleverna 

utsätts för? 

 

 Ges förutsättningar för 

stegvis aritmetisk 

utveckling?   

 

 

Finns en variation av 

representationer i 

uppgifter? 

 

 Ges direkt feedback? 

 

 

Finns tidsbegränsning?  

 

 Kan läraren se elevens 

svar? 

 

 

Finns tester för att se 

vilken nivå elever är 

på? 

   

Matris 1, Matris som utgår från radikalkonstruktivismens schema för lärandesituationer. I matrisen har frågorna från 

materialanalysen satts in i utvalda kolumner. Till varje fråga går det även svara ja eller nej. 

Frågorna ställdes till varje DV för sig och svaren placerades i matrisen likt ett protokoll. 

Detta utfördes först individuellt för att sedan tillsammans kunna jämföra svaren och 

således få en djupare analys och diskussion. För att få svar på matrisens frågeställningar 

ställdes en fråga i taget till verktygen. För att exemplifiera processen ställdes ”Finns 

tidsbegränsning?” till Nomp. Därefter undersöktes alla aritmetikuppgifter på Nomp för 
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att se om de hade någon form av tidsbegränsning. Samma process utfördes med övriga 

frågor och på de andra verktygen. I analys- och resultatavsnittet följs varje svar i 

matrisen av en motivering. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att undersöka det ytliga 

och simpla innan undersökningen går in mer på djupet. Därför besvarades frågorna först 

för att få fram ett resultat och därefter analyserades resultatet utifrån tidigare forskning 

och teoretisk utgångspunkt.  

 

 Etiska överväganden 

Eftersom studien är en innehållsanalys av DV menar Bryman (2011) att den inte kräver 

samma etiska försiktigheter som studier där människor är involverade. Eftersom att inga 

människor är deltagare i studien behövs det heller inte göras en etisk prövning 

(Denscombe, 2016). Detsamma gäller de forskningsetiska principer som finns 

framtagna av Vetenskapsrådet (2011). De etiska överväganden som gjordes var att inte 

värdera verktygen när de jämfördes. Vi tog också kontakt med ansvariga utgivare för de 

DV som analyserades och informerade dem om att deras DV kommer vara med i denna 

studie.  

 

6 Resultat och analys 

Först i avsnittet redovisas ett resultat. Efter resultatet kommer en 

resultatsammanfattning och avsnittet avslutas med en resultatanalys. 

 

 Resultat 

I resultatet kommer frågorna och deras svar framställas, det kommer även en förklaring 

till svaren. Till en del frågor tillkommer bilder som används i syfte att förtydliga 

förklaringarna. Under analysens gång undersöktes verktygen som helhet men också alla 

uppgifter och områden kategoriserade med aritmetik eller något av de fyra räknesätten. 

Alla uppgifter och områden presenteras inte utan bara de som använts för att 

exemplifiera varför svaren på frågorna framkommit. Resultaten till verktygen 

presenteras var för sig.  

 

6.1.1 Nomp 

Nedan finns svar och förklaring på frågorna som ställdes till Nomp. Undersökningen till 

Nomp skedde via både lärar- och privatinloggning. På Nomp finns tre flikar där elever 

kan träna på matematik: Uppdrag, Utmaningar och Öva Matte. Via lärarinloggning kan 

lärare tilldela registrerade elever uppdrag och utmaningar. Det går via samma 

inloggning även att få en översikt över de registrerade elevernas prestationer. Med en 

privatinloggning kan elever utföra de uppdrag och utmaningar de blivit tilldelade samt 

välja egna områden att arbeta med under fliken Öva Matte. 

 

Situation: Vilken typ 

av uppgift/situation 

utsätts eleven för? 

Svar: 

Ja/Nej 

Resultat: Vad händer 

efter utförd aktivitet? 

 

Svar: 

Ja/Nej 
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Har läraren möjlighet 

att påverka vilka 

situationer eleverna 

utsätts för? 

 

Ja Ges förutsättningar för 

stegvis aritmetisk 

utveckling?   

 

Ja 

Finns en variation av 

representationer i 

uppgifter? 

 

Nej Ges direkt feedback? 

 

Ja 

Finns tidsbegränsning?  

 

Nej 

och Ja 

Kan läraren se elevens 

svar? 

 

Ja 

Finns tester för att se 

vilken nivå elever är 

på? 

Nej   

Matris 2: Matrisen visar svaren på frågorna ställda till Nomp 

Har läraren möjlighet att påverka vilka situationer eleverna utsätts för? Med Nomp 

Plus har läraren möjlighet att påverka vilka uppgifter eleverna ska göra. Lärare kan med 

betaltjänsten ge elever individuella uppdrag och utmaningar. 

 

Finns en variation av representationer i uppgifter? Upplägget på de flesta uppgifter ser 

ut som på nedanstående bild (se Figur 1). Användaren får en operation och ska skiva in 

svaret. Det är inte alltid svaret som ska skrivas in utan ibland är det komponenter i 

operationerna. För uppgifter på de lägre nivåerna finns ibland bildstöd som kan fungera 

som synligt hjälpmedel för användaren (se Figur 2). I den uppgiften ska användaren 

skriva in siffror som motsvarar de ovanstående rutorna. I Figur 1 och 2 visas de enda 

representationerna som Nomp erbjuder inom aritmetik. Variationen på uppgifterna är 

alltså inte stor utan utgörs utav två olika sorters representationer och 

bildrepresentationen är begränsad till de lägre åldrarna.   

 

 

 
Figur 1: Exempel på hur de flesta uppgifterna är konstruerade. Bild av Selessia AB 2018 
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Figur 3: Exempel på låst område. Bild av Selessia AB 2018 

 
Figur 2: Exempel på hur bildstödsuppgifter kan se ut. Bild av Selessia AB 2018 

 

Finns tidsbegränsning? Ingen tidsbegränsning finns under fliken Öva Matte, däremot 

kan lärare ge elever uppdrag och utmaningar med förinställda tidsbegränsningar. 

 

Finns tester för att se vilken nivå elever är på? Nomp erbjuder inga tester. Däremot kan 

lärare konstruera egna utmaningar och ge till sina elever för att på det sättet få insikt om 

elevernas kunskapsnivåer.  

 

Ges förutsättningar för stegvis aritmetisk utveckling? Under fliken Öva Matte måste 

eleven klara av vissa områden innan hen kan gå vidare till nästa (se Figur 3). Efter att 

”Division: Fyrans tabell” är avklarad går det specifika aritmetikområdet att genomföra 

(se Figur 4). Ett låst område är ett område eleven inte kan göra. För att låsa upp området 

måste ett tidigare område avklaras. Det står alltid vilket område som måste klaras av. Ett 

icke låst område innebär att eleven kan göra området. Att låsa upp nya områden genom 

att klara enklare områden är ett genomgående tema. 

 

 

 

 

 

 

 

               

                               

 

 
Figur 4:  Exempel på icke låst område. Bild av Selessia AB 2018 
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Under fliken Öva Matte kan elever välja nivåer från 1A till 9C. Siffrorna representerar 

den rekommenderade årskursen och bokstäverna ökar svårighetsgraden inom 

årskurserna. I Nivå 1A finns additionsuppgifter som innehållande tal 0–10. I Nivå 1B 

kommer subtraktion för första gången och där behandlas bara tal upp till 10. I Nivå 2A 

behandlas multiplikation för första gången, och i Nivå 2B går det att öva på division. 

Uppgifterna ökar i svårighetsgrad och talen blir större allt eftersom nivåerna ökar. I 4A 

behandlas addition med tal upp till 500 och divisionsområdena behandlar division med 

rest. I Nivå 4B behandlas bland annat multiplikation där ensiffriga tal multipliceras med 

tvåsiffriga tal. I nivåerna 4–6 kommer även uppgifter där de fyra räknesätten blandas, 

alltså behandlar prioriteringsreglerna. I dessa nivåer behandlas också multiplikation med 

10, 100 och 1000 samt division med dessa tal. Det finns även områden som behandlar 

division med två- och tresiffriga tal. I nivåerna 7–9 behandlas bland annat 

potensräkning och negativa tal. Det erbjuds alltså en tydlig grund som går att bygga 

vidare på samt en tydlig aritmetisk utveckling i många steg. 

 

Ges direkt feedback? Varje område består utav tio uppgifter och det ges fem chanser att 

klara varje uppgift. Om eleven svarar fel visas ”Försök igen!”. Om eleven svarar fel alla 

fem gånger får hen frågan om att se rätt svar men då kommer hen inte få några 

belöningar för uppgiften. Klarar eleven en uppgift visas ”Rätt svar!” på skärmen 

tillsammans med en tumme upp. Om eleven svarar rätt på alla uppgifterna fås belöning. 

 

Kan läraren se elevens svar? Lärare kan via Nomp Plus se antalet rätt och fel eleven har 

i varje område men inte exakt på vilken uppgift. De kan även se hur länge eleverna har 

räknat på varje område. 

 

6.1.2 MattePortal 

Nedan finns svar och förklaring på frågorna som ställdes till MattePortal. När 

MattePortal undersöktes användes både lärar- och elevinloggning.  

 

Situation: Vilken typ 

av uppgift/situation 

utsätts eleven för? 

Svar: 

Ja/Nej 

Resultat: Vad händer 

efter utförd aktivitet? 

 

Svar: 

Ja/Nej 

Har läraren möjlighet 

att påverka vilka 

situationer eleverna 

utsätts för? 

 

Ja Ges förutsättningar för 

stegvis aritmetisk 

utveckling?   

 

Ja 

Finns en variation av 

representationer i 

uppgifter? 

 

Ja Ges direkt feedback? 

 

Ja 

Finns tidsbegränsning?  

 

Ja och 

Nej 

Kan läraren se elevens 

svar? 

 

Ja 
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Finns tester för att se 

vilken nivå elever är 

på? 

Nej   

Matris 3: Matrisen visar svaren på frågorna ställda till MattePortal 

Har läraren möjlighet att påverka vilka situationer eleverna utsätts för? Med en 

lärarinloggning kan lärare ge sina elever individuella läxor där det sedan går att se 

resultaten. Lärare kan även skriva ut alla uppgifter och ge till elever som föredrar 

pappersformat.  

 

Finns en variation av representationer i uppgifter? I de flesta uppgifter visas en 

operation där ett svar ska skrivas in (se Figur 5). Det förekommer också bild- och 

textuppgifter (se Figur 6) och även i dessa uppgifter ska rätt svar skrivas in. 

 

 

 
Figur 5: Exempel på vanlig räkneoperation. Bild av Bitopia AB 2018 

 

 
Figur 6: Exempel på representationer i form av bild och text. Bild av Bitopia AB 2018 

Finns tidsbegränsning? Tid är en genomgående aspekt i MattePortal. Antingen visas 

tiden det tog att genomföra ett område eller så har området en tidsbegränsning. De 

områden som har tidsbegränsning utgör endast en liten del. Det finns även områden som 

fungerar som tävlingar elever emellan där klassens snabbaste tid visas för alla.   

 

Finns tester för att se vilken nivå elever är på? Det finns inga kontrolltester för att se 

vilken nivå elever ligger på. Lärare kan dock se elevernas resultat på alla genomförda 

områden. 

 



  
 

21 

Ges förutsättningar för stegvis aritmetisk utveckling? På MattePortal måste vissa 

områden klaras innan nya låses upp (se Figur 7). Att låsa upp nya områden är ett 

genomgående tema och det står alltid vad som måste klaras innan ett nytt område låses 

upp. På MattePortal finns sex nivåer. Nivå 1 till Nivå 6 grundar sig på varandra från 

årskurs 1–6. Nivå 1 representerar årskurs 1 och Nivå 6 representerar årskurs 6. På Nivå 

1 finns områden innehållande addition och subtraktion upp till fem och när de är 

avklarade går det arbeta med områden som behandlar addition och subtraktion upp till 

10. Det finns även bildstöd till många av dessa uppgifter. På Nivå 2 kommer 

multiplikation och division upp till fem och tians multiplikationstabell med enbart 

uträkning samt division upp till tio med bildstöd. På Nivå 3 fortsätter den aritmetiska 

utvecklingsprocessen med större tal för alla räknesätten. Nivå 4 behandlar tusental, 

addition med tre tal samt decimaltal med enbart tiondelar. Det är först på Nivå 5 

hundradelar berörs. Där går det även öva på avrundning i addition och subtraktion. Den 

sista nivån berör multiplikation och division med 100 och 1000 samt parentesräkning 

och räkning med negativa tal för addition och subtraktion. MattePortal har således en 

tydlig aritmetisk utvecklingsprocess med uppgifter i stegrande svårighetsgrad och 

områden som måste klaras av innan nya och mer avancerade kan behandlas.   

 

 
Figur 7: Exempel på hur det ser ut när ett område är låst respektive upplåst. Bild av Bitopia AB 2018 

Ges direkt feedback? Användaren får alltid veta om den har svarat rätt eller fel på en 

uppgift. Ges korrekt svar lyser det grönt och ny uppgift kommer. Ges inkorrekt svar 

lyser det rött och användaren får försöka en gång till. Det går att svara fel oändligt antal 

gånger utan att rätt svar ges.  

 

Kan läraren se elevens svar? Lärare som använder MattePortal kan få överblick över 

alla elever i klassen, vilka områden de arbetat med samt hur väl de presterat (se Figur 

8). Läraren kan även se antalet fel eleven gjort inom varje område men inte exakt vilka 

uppgifter eleverna svarat fel på. De kan även se elevers kunskapsprofiler som visar 

antalet avklarade uppgifter inom varje område (se Figur 9). Det finns också individuella 

koordinatsystem som visar genomsnittlig tid och genomsnittligt antal fel inom varje 

område (se Figur 10). 
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Figur 8: Exempel på hur lärare kan se de senast gjorda uppgifterna i klassen. Bild av Bitopia AB 2018  

 

 

 
Figur 9: Exempel på en kunskapsprofil. Bild av Bitopia AB 2018 

 
Figur 10: Exempel på individuellt koordinatsystem som visar antal fel och tid per område. Bild av Bitopia AB 2018 
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6.1.3 Skolplus  

Nedan finns svar och förklaring på frågorna som ställdes till Skolplus. När vi 

undersökte Skolplus hade vi tillgång till en skollicens. Med en sådan licens är alla 

uppgifter tillgängliga. På Skolplus går det att öva på matematik under flikarna 

Matematik och Raketen. 

 

Situation: Vilken typ 

av uppgift/situation 

utsätts eleven för? 

Svar: 

Ja/Nej 

Resultat: Vad händer 

efter utförd aktivitet? 

 

Svar: 

Ja/Nej 

Har läraren möjlighet 

att påverka vilka 

situationer eleverna 

utsätts för? 

 

Nej Ges förutsättningar för 

stegvis aritmetisk 

utveckling?   

 

Nej 

och Ja 

Finns en variation av 

representationer i 

uppgifter? 

 

Ja Ges direkt feedback? 

 

Ja 

Finns tidsbegränsning?  

 

Nej Kan läraren se elevens 

svar? 

 

Nej 

Finns tester för att se 

vilken nivå elever är 

på? 

Nej   

Matris 4: Matrisen visar svaren på frågorna ställda till MattePortal 

Har läraren möjlighet att påverka vilka situationer eleverna utsätts för? Skolplus 

erbjuder ingen möjlighet för lärare att utse uppgifter och områden till sina elever. 

 

Finns en variation av representationer i uppgifter? Skolplus erbjuder många olika typer 

av spel och uppgifter som går att arbeta med i par eller enskilt (se Figur 11). Vissa 

uppgifter representeras i form av bild eller text. De flesta uppgifter visar en operation 

och användaren svarar genom att klicka på rätt ruta såsom tåguppgiften och bingot  i 

Figur 11 visar. Användaren erbjuds även möjligheten att öva uppställning på de fyra 

räknesätten. Det finns alltså en variation av representationer men den största variationen 

är mellan vad uppgifterna går ut på. 
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Figur 11: Exempel på olika sorters uppgifter i Skolplus. Bild av Skolplus AB 2018 

Finns tidsbegränsning? Spelen och uppgifterna har ingen tidsbegränsning utan 

användaren får den tid den behöver. 

 

Finns tester för att se vilken nivå elever är på? Skolplus erbjuder inga tester för att 

undersöka elevers kunskapsnivåer. 

 

Ges förutsättningar för stegvis aritmetisk utveckling?  På Skolplus går det att öva 

aritmetik under två flikar, Matematik och Raketen. Under fliken Matematik är addition 

och subtraktion indelat i ett område och multiplikation och division i ett annat. Inom 

områdena finns ingen gradvis ökning i svårighetsgrad utan det går att göra alla 

övningar. Svårighetsgraden ökar inte heller desto längre ner på sidan man kommer utan 

övningarna har en slumpad position inom varje område. Detta gäller både addition och 

subtraktion samt multiplikation och division. Under fliken Raketen ökar däremot 

svårighetsgraden i en logisk ordning, ju längre ner desto svårare. I Raketen är de fyra 

räknesätten uppdelade i var sin underrubrik med en stegrande svårighetsgrad inom varje 

rubrik. Underrubrikerna Addition och Subtraktion börjar med tal upp till fem för att 

sedan gradvis behandla större tal och slutligen gå igenom uppställning. Under rubriken 

Multiplikation gås varje tabell igenom var för sig, och avslutas med uppställning. 

Divisionsrubriken behandlar tal upp till tio och sedan 100. Även denna underrubrik 

avslutas med övningar som tränar uppställningar. Uppställningarna under varje rubrik 

stegrar även dessa i svårighetsgrad. Som exempel börjar uppställning i multiplikation 

med ensiffriga tal multiplicerat med tvåsiffriga tal utan minnessiffra och avslutas med 

tvåsiffriga multiplicerat tresiffriga. Ingen övning under fliken Raketen behöver låsas 

upp utan det går att genomföra alla. 

 

Ges direkt feedback? Under fliken Raketen visas en operation där användaren ska skriva 

in rätt svar. Användaren får därefter veta om den svarat rätt eller fel. Svaras rätt kommer 

nästa uppgift inom övningen och svaras fel blinkar det rött och användaren får försöka 

igen. Det går att svara fel oändligt antal gånger utan att korrekt svar eller någon hjälp 

visas. Övningarna under fliken Matematik har olika syften. Beroende på syftet ges svar 
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på olika sätt. Om fel svar ges det kan vara att en groda ramlar från ett löv eller att en 

bricka inte läggs på ett bingobräde. Ges rätt svar hoppar grodan till rätt löv eller så läggs 

bingobrickan på rätt plats på brädet. Oavsett övning får användaren reda om den svarat 

rätt eller fel. Däremot visas aldrig korrekt svar om användaren svarar fel. 

 

Kan läraren se elevens svar? Skolplus erbjuder inga möjligheter för lärare att följa 

elever aktiviteter. Under fliken Matematik ges inga förutsättningar för varken lärare 

eller elever att se vilka övningar som utförts. 

 

 Resultatsammanfattning  

Alla DV som analyserats har någon eller några funktioner som är användbara för att 

individualisera aritmetikundervisning. Via Nomp och MattePortal kan lärare få en 

översikt över elevers prestationer och därefter förse elever med uppgifter. Skolplus 

erbjuder en variation av representationer och ett brett utbud av utformning av uppgifter.  

 Alla analyserade DV erbjuder även förutsättningar för stegvis inlärning inom 

aritmetik. Nomp och MattePortal har nivåindelningar samt upplåsningssystem. Skolplus 

har en flik kallad Raketen innehållande en stegvis inlärningsprocess för aritmetik.  

 

 

 Resultatanalys 

I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning. 

Avsnittet har delats upp utifrån frågorna från matrisen. 

 

Har läraren möjlighet att påverka vilka situationer eleverna utsätts för? 

I skolan utsätts elever ständigt för olika situationer i form av räkning, läsning och övriga 

övningar. Det är i dessa situationer inlärning kan äga rum. Är situationerna alltid samma 

sker ingen inlärning eftersom elevers tankeprocesser då inte behöver förändras. För att 

individualisera undervisningen måste lärare utsätta elever för situationer som är lärorika 

för just dem. Eriksson (2005) hävdar att lärare alltid måste ta hänsyn till elevers 

kunskap i undervisningssituationer. Om lärare har kännedom om elevers kunskap kan 

de med fördel välja vilka situationer eleverna ska utsättas för. Utifrån 

radikalkonstruktivismen sker inlärning i form av de tidigare beskrivna tankeprocesserna 

assimilation och ackommodation (Eriksson, 2005). Eftersom dessa processer är 

individuella är det fördelaktigt om lärare har möjlighet att ge alla elever olika 

förutsättningar att utveckla just sina tankeprocesser, alltså utsätta eleverna för 

situationer som är givande för just dem. I resultatet framkom det att i lärare i två 

undersökta DV har möjlighet att påverka vilka situationer elever kan utsättas för, Nomp 

och MattePortal. I dessa DV kunde lärare ge elever individuella läxor och uppdrag. Har 

en elev exempelvis bemästrat multiplikation med 10 kan dess lärare via Nomp välja att 

eleven ska arbeta med multiplikation med 100 för att på så sätt assimilera alltså bygga 

vidare sin kunskap om multiplikation med tal som börjar på 1 och följs av 0:or. 

Liknande gäller för MattePortal. Division utgör en del av aritmetiken och lärare har via 

Nomp och MattePortal hjälpmedel att utveckla elevers kunskaper om 

divisionstabellerna. När eleverna kan dessa tabeller har de vad radikalkonstruktivismen 
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kallar ett tankemönster om dessa tabeller (Eriksson, 2005). Eleverna vet att 8 4⁄  är en 

möjlig operation men inte  10 4⁄ . Lärare kan då via Nomp och MattePortal välja att 

elever ska öva på division med rest för att assimilera och på så sätt bygga på sitt 

tankemönster om området. Skolplus erbjuder inte någon funktion för lärare att välja vad 

elever ska arbeta med och försvårar således förutsättningarna för individualisering.  

 

Finns tester för att se vilken nivå elever är på och kan läraren se elevens svar? 

Om lärare har översikt över klassens kunskapsnivåer kan de utmana elever med rätt 

situationer. En god undervisning hävdar Indelicato (1972) och Howery m.fl. (2013) är 

en undervisning där lärare kan finna elevers nivåer och utveckla dem därefter. Tester 

kan vara en metod för att få insikt i var elever befinner sig rent kunskapsmässigt 

(Indelicato, 1972). Det är dock ingen av de undersökta verktygen som erbjuder en 

testfunktion. Däremot kan lärare via Nomp och MattePortal få en överblick över vad 

deras elever arbetat med och hur de har presterat. På Nomp har läraren möjlighet att se 

alla elevers antal fel och hur länge de suttit med varje uppgift. Lärare kan på så vis veta 

vilka övningar elever behöver arbeta vidare med. Via MattePortal kan lärare få en bred 

översikt över hela klassen (se 7.2). Detta är av stor vikt då Eriksson (2005) hävdar att 

lärare alltid måste tänka på vad elever har för kunskaper. Har lärare ingen insikt i 

elevers kunskaper riskerar de att utmana elever på fel nivåer genom att inte ge 

tillräckligt utmanande eller för svåra uppgifter. Eftersom Skolplus inte erbjuder något 

sätt att se tid, prestationer eller vilka uppgifter elever arbetat med innebär det att lärare 

som använder detta DV riskerar att inte kunna utsätta elever för situationer som är 

utvecklande för just dem.  

 

Finns en variation av representationer i uppgifter? 

Både MattePortal och Skolplus erbjuder en variation av representationer i olika 

uppgifter. För att vidga elevers förståelse om fenomen bör olika representationer 

framställas, annars tenderar tänkandet förbli detsamma och ackommodation kommer 

inte ske (Eriksson 2005). Variationerna bör utöver att vidga förståelsen för fenomen 

syfta till att lyfta fram elevers abstraktioner om begrepp och företeelser. Detta eftersom 

Eriksson hävdar att aritmetik enligt radikalkonstruktivismen bygger på kognitiva 

abstraktioner, alltså att via tänkandet bilda sig förståelse för begrepp eller fenomen som 

sedan går att överföra till likartade situationer. Ett exempel kan vara att assimilera 

kunskapen om multiplikation med 10 samt 100 och förstå att slutsatsen av dessa 

operationer även är överförbara till större tal med fler nollor. Även om Nomp erbjuder 

multiplikationsövningar med 10 och 100 varierar Nomp inte representationsformerna. 

Elever som använder Nomp tenderar alltså mest att assimilera kunskap. För att få 

bredare förståelse och ackommodera fenomen krävs ofta variation i representationerna. 

Skolplus har stort utbud av olika övningar, varav en del har olika representationer (se 

7.3). Representationen i alla övningar är däremot inte varierande. Varierande övningar 

bidrar nödvändigtvis inte till bredare förståelse eller abstraktion. De bidrar snarare till 

att motivera fler eftersom chansen ökar att fler elever hittar något de tycker är roligt. Det 

är variationen i representationen som bidrar till bredare förståelse.  

 

Finns tidsbegränsning? 
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Att göra något på tid kan vara både gynnsamt och missgynnande beroende på 

personligheter. Indelicato (1972) hävdar att alla har olika intressen och därför uppskattar 

olika utmaningar. Några frodas och motiveras av tidsbegränsning och vissa blir bara 

stressade. På Nomp finns en tidsfunktion som gör att lärare kan välja vilka elever som 

ska få tidspress när de utför uppgifter.  På MattePortal visas alltid tiden, antingen under 

genomförandet av övning eller efter. Detta kan vara kontraproduktivt för vissa om de 

ser tidsaspekten som ett stressmoment. Dessutom är inlärning individuellt och tar olika 

tid (Eriksson, 2005). För inlärningens skull är alltså tidsbegränsande övningar inget 

måste utan kan mer fungera som en motivator eller som ett medel för lärare att se hur 

snabbt elever klarar vissa områden.  

 

Ges förutsättningar för stegvis aritmetisk utveckling? 

Utifrån radikalkonstruktivismen är grunden för aritmetik att inlärningen sker i små 

logiska steg (Eriksson, 2005). Övningar bör därför följa en process som har 

förutsättningar för assimilation och ackommodation. Trots att alla de analyserade 

verktygen inte har samma steg erbjuder alla undersökta DV någon form av stegvis 

aritmetisk inlärningsprocess. Nomp och MattePortal har ett upplåsningssystem samt 

rekommenderade nivåer för årskurser. Upplåsningssystemet bidrar till att elever måste 

göra vissa övningar i den ordning Nomp och MattePortal anser lämpligt. 

Nivåindelningarna gör att det blir lättare att orientera sig bland områdena. Under fliken 

Raketen på skolplus är de fyra räknesätten uppdelade var för sig. Inom varje område 

finns allt från uppgifter med låga tal, till uppställning med stora tal. Till varje område 

finns en genomgång och förslag till tankestrategier. Detta bidrar till att elever själva kan 

välja nya områden att arbeta med.   

 

Ges direkt feedback? Alla de undersökta verktygen erbjuder direkt feedback vilket är 

positivt för inlärningsprocesserna. Många forskare är eniga om att direkt feedback 

positivt påverkar hur väl ett område lärs in (se 4.3). Om en elev direkt får lösningen 

eller svaret på en fråga kan elevens tankegångar förändras eller byggas på innan 

tankarna går vidare till något annat. Holgesson m.fl. (2013) menar att det kan vara 

gynnsamt att få reflektera över sina felaktiga svar och därefter förses med rätt svar om 

uppgiften inte klaras. Därför kan den feedback som ges i Nomp ses som mest 

fördelaktig eftersom elever efter fem försök kan få det rätta svaret. Får elever ett 

oändligt antal försök finns risken att de inte kommer vidare och lär sig. 

 

7 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först metoden. Därefter fortsätter en diskussion om resultatet 

utifrån studiens frågeställningar. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatt forskning 

och en slutsats. 

 

 Metoddiskussion 

Vår studie utgick från en kvalitativ metod och en innehållsanalys. Utifrån denna metod 

och analys gick det att få fram ett resultat till frågeställningarna. När en innehållsanalys 



  
 

28 

genomförs med ett kodningsschema är det viktigt att kategorierna är väl avgränsade och 

att frågorna inte går in i varandra (Bryman, 2011). I matrisen som användes i den här 

studien är kolumnerna och frågorna tydligt avgränsade men vissa frågor är beroende av 

varandra. ”Har läraren möjlighet att påverka vilka situationer eleverna utsätts för?” är 

beroende av ”Finns tester för att se vilken nivå elever är på?” och ”Kan läraren se 

elevens svar?”. Känner en lärare inte till sina elevers kunskapsnivåer finns det ingen 

möjlighet för läraren att välja vilken nivå elever ska arbeta med. Det hade därför kunnat 

vara fördelaktigt om dessa frågor kom i följd på varandra för att enklare förstå 

anledningen till att de ställs. Det var dock svårt att få en bra följd på frågorna utifrån vad 

som ansågs centralt för studien och utifrån matrisens kolumner. Lärarens möjlighet att 

påverka bedömdes vara en viktigare fråga än testfrågan och det mest logiska var att 

resultatdelen kom efter situationsdelen.  

Urvalet som gjordes ledde till att de DV som analyserades var någorlunda 

verklighetstroget eftersom lärare i alla delar av Sverige kunde svara på vilka DV de 

använder i sin undervisning. Det är dock omöjligt att veta om de som svarar verkligen 

arbetar som lärare eller bara är med i Facebookgrupperna. För att få ett ännu säkrare 

urval förfrågades även AV-media Kronoberg vilka DV de sett användas i undervisning. 

Urvalet hade kunnat få bättre precision genom att skicka förfrågan till skolor där lärare 

med säkerhet arbetar. Att bara tre DV undersöktes berodde på tidsaspekten. Det fanns 

fler DV som uppfyllde kriterierna för att bli undersökta men de uteslöts på grund av 

tidsaspekten. Studien hade definitivt blivit bredare med fler undersökta verktyg. Ett 

annat sätt att göra studien bredare eller ge en mer rättvis bild av de DV som undersöktes 

hade varit att granska fler uppgifter. I denna studie begränsades undersökningen till de 

uppgifter som hette något med aritmetik eller de fyra räknesätten. Alla undersökta DV 

erbjuder fler uppgifter där aritmetik används men där de är namngivna med något annat. 

Det är möjligt att exempelvis fler variationer hade framkommit i form av text eller bild 

om fler uppgifter hade granskats. Att denna begränsning gjordes berodde också på 

tidsaspekten. 

I studien undersöktes vilka möjligheter de valda verktygen har att individualisera 

undervisning samt hur de utgår från en stegvis inlärningsprocess inom aritmetik. En 

stegvis inlärningsprocess är starkt kopplad till proximalzonsteorin utvecklad av 

Vygotskij. Enligt teorin arbetar en mer kompetent individ exempelvis lärare med att 

hjälpa elever att nå vissa stödpunkter de kan bygga vidare på (Bråten & Hollsten, 1998). 

Proximalzonsteorin hade alltså varit en möjlig teori att utgå ifrån, däremot hade 

matrisen inte haft de nuvarande kolumnerna och frågorna hade också hade fått en annan 

utformning. Detta hade lett till att resultatet och analysen hade blivit annorlunda. 

Studien hade kunnat ta ännu en vändning om vi hade valt att använda oss utav 

variationsteorin, vilket var en tidig tanke. Det centrala i teorin är kritiska aspekter och 

variationsmönster (Lo, 2014). Kritiska aspekter är det som beskriver ett objekt eller 

fenomen exempelvis färg och storlek. Variationsmönster innebär att lyfta fram alla 

dessa aspekter i kontrast till varandra. För att lyfta fram alla aspekter måste objektet 

eller fenomenet varieras. Med variationsteorin som bas hade studiens frågeställning 

blivit annorlunda. Den hade istället behövt syfta på om och hur de kritiska aspekterna 

för aritmetik lyfts fram. Även bakgrunden hade blivit annorlunda eftersom vi där hade 
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varit tvungna att leta efter kritiska aspekter inom aritmetik, alltså det som är centralt för 

att förstå aritmetik ur bredast möjliga perspektiv. 

 

 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras det sammanfattade resultat som framkom i analys- och 

resultatdelen. Avsnittet är uppdelat utifrån frågeställningarna för att få en tydlig 

avgränsning. 

 

7.2.1 Vilka möjligheter finns för att individualisera undervisning inom aritmetik? 

Inom varje analyserat DV finns funktioner som kan underlätta individualiseringen inom 

aritmetik.  Det är dock inte verktygen som individualiserar och väljer vad eleverna ska 

arbeta med utan det krävs även ett läraransvar. Läraren måste ha en plan för varje elev 

och därefter förse dem med rätt uppgifter och verktygen förser lärarna med dessa 

uppgifter. Ett DV som kan ge en överblick över klassens prestationer underlättar för 

läraren att se individuella behov. Nomp och MattePortal erbjuder en sådan funktion. Via 

dessa DV kan lärare även ge elever individuella uppdrag och uppgifter. Lärare kan via 

Skolplus inte förse sina elever med uppgifter men kan verbalt ge hänvisningar om vilka 

uppgifter eleverna ska arbeta med. Utefter dessa aspekter erbjuder Nomp och 

MattePortal en större förutsättning för en individualiserad undervisning. Skolplus 

erbjuder däremot en variation av representationer och ett bredare utbud av utformning 

av uppgifter vilket enligt Indelicato (1972) är viktiga aspekter eftersom han hävdar att 

alla har olika intressen och lärandestil. Varierande övningar bidrar nödvändigtvis inte 

till bredare förståelse eller abstraktion. De bidrar snarare till att motivera fler eftersom 

chansen ökar att fler elever hittar något de tycker är roligt. Med detta som utgångspunkt 

erbjuder Skolplus störst förutsättning för individualisering. Det enda DV som inte 

erbjuder variation av representationer är Nomp, vilket försvårar för möjligheter till 

ackommodation.  

  De finns alltså både för- och nackdelar med alla de DV som undersökts. Hur väl 

anpassat ett DV är till individualisering beror på vilka aspekter man utgår ifrån. Det är 

upp till varje lärare att välja vad de tycker är viktigast att fokusera på i sin 

matematikundervisning. Däremot anser vi att förmågan att påverka och hitta elevers 

kunskapsnivåer väger tyngre eftersom både Indelicato (1972) och Howery m.fl. (2013) 

lyfter fram dessa punkter som grunden för individualisering. 

 

 

7.2.2 Om och i så fall på vilket sätt utgår de digitala verktygen från en stegvis 

inlärningsprocess för aritmetik? 

På Skolplus upptäcktes både för och nackdelar gällande den stegvisa 

inlärningsprocessen för aritmetik. Nackdelen är att inget upplåsningssystem finns utan 

det går att arbeta med alla områden. Risken finns då att elever arbetar med för svåra 

områden utan att bygga en kunskapsgrund. Att det inte finns upplåsningssystem 

kompletteras med att det till varje steg, under fliken raketen, finns förklaring på 

tankestrategier och beräkningsmetoder. Detta bidrar till förståelse för fler samt 

möjligheten att arbeta med nya områden utan lärargenomgångar. Det blir även lättare 
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för lärare att individualisera sin undervisning om alla elever kan få förklaringar på sina 

nivåer samtidigt. Skolplus är det enda verktyget som erbjuder övningar med 

uppställning för de fyra räknesätten. Uppställning är enligt Heege (1985) ett naturligt 

steg att ta efter att utantillinlärning har bemästrats. Varken Nomp eller MattePortal 

erbjuder övningar med uppställningar men erbjuder även utan detta en tydlig aritmetisk 

utveckling. Inom båda verktygen går det välja nivå, som motsvarar rekommenderad 

årskurs, samt område att öva. Båda verktygen kräver även att vissa områden måste 

klaras innan nya låses upp. Fördelen med Nomps steg i förhållande till MattePortals är 

att Nomp inte är begränsat till årskurs 6 utan fortsätter ända upp till årskurs 9. Detta gör 

att elever med fallenhet för matematik kan arbeta med mer utmanande övningar. Nomp 

erbjuder alltså en större möjlighet att individualisera undervisningen för fler.  

Frågan om aritmetisk utveckling är ungefär samma som i frågeställningen och inte 

lika nedbruten som individualiseringsfrågan. Anledningen till att den inte är lika 

nedbruten är att forskare inte är lika eniga om vilka steg som skulle ingår i en sådan 

process. Det är ingen som definierat ”den stegvisa aritmetiska inlärningsprocessen” och 

skrivit vilka steg den består av. Det vi fann var några punkter forskare var eniga om och 

vi hade kunnat bryta ner frågeställningen i dessa men ansåg inte att de frågorna skulle 

täcka allt vi ville fånga upp. Brownell och Chazal (1935), Heege (1985) och Woodward 

(2006) hävdar att automatisering är ett viktigt inslag i aritmetikinlärning. 

Förutsättningar att träna detta är alltså något vi hade kunnat leta efter. Efter 

automatisering hävdar Heege att uppställning kan vara ett bra nästasteg. Heege skriver 

även att addition och subtraktion först bör läras upp till 20 för att därifrån utvecklas till 

större tal. Han menar också att addition bör läras före multiplikation eftersom 

multiplikation är upprepad addition. Utifrån dessa punkter hade studien fått andra frågor 

med ett annat resultat. Det är exempelvis bara Skolplus som erbjuder möjligheter att öva 

på uppställning och på så sätt är Skolplus det bästa verktyget för stegvis 

aritmetikinlärning. Däremot har Skolplus många övningar som inte är placerade utefter 

någon specifik ordning vilket inte bidrar till stegvis inlärning. Det var däremot svårt att 

hitta forskning inom matematik som pekade på för- eller nackdelar med att ha uppgifter 

placerade i en speciell ordning. Frågorna som gick att ta fram om stegvis 

inlärningsprocess för aritmetik var alltså inte tillräckligt breda och täckte inte allt 

verktygen erbjöd. Därför var det lättare att inte bryta ner den frågeställningen utan bara 

förklara på vilket sätt verktygen erbjöd stegvis inlärning inom aritmetik. 

 

 Slutsats  

Utifrån studiens syfte och resultat har vi kommit fram till att matematikundervisning 

kan individualiseras i årskurs 4–6 med hjälp av de DV vi analyserat. De DV som 

analyserades i denna studie erbjöd också på olika sätt en stegvis inlärning inom 

aritmetik. Hur ett DV ska användas i undervisningen är dock upp till varje lärare. De 

måste inte utgå från de steg som finns inom varje DV utan kan välja uppgifter för att 

individualiseringen ska bli som mest gynsamm. 
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 Vidare forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att göra en studie utifrån elevers perspektiv. Om elever 

är närvarande i studien som användare av DV kan studien få en annan frågeställning 

med fokus på hur DV påverkar elevers kunskaper och utveckling. Ytterligare ett förslag 

är att ha ett längre tidspektrum för att kunna analysera fler uppgifter. Ett längre 

tidspektrum behövs också om det ska finnas möjlighet att följa elevers utveckling. En 

annan intresseväckande aspekt skulle vara att observera och intervjua lärare för att se 

och höra deras erfarenheter och tankar med att använda DV i matematikundervisning. 

Ett sista förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur DV kan påverka elever i 

svårigheter för matematik.  
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