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SAMMANFATTNING 

_________________________________________________________________________ 

Sofi Carlsson   

Elevers uppfattning av tallinjen i Vektor 

En observation och fokusgruppsintervju av elevers uppfattning och betydelse av tallinjen 

i Vektor.       

Antal sidor: 35 
________________________________________________________________________ 

 

Det digitala läromedlet Vektor har fått allt större utrymme i matematikundervisningen. 

Tallinjen är en av de delar som läromedlet tillämpar för att förbättra taluppfattning och 

träna arbetsminnet. Därför föll valet på att synliggöra elevers uppfattning av tallinjen i 

Vektor. Syftet med den här studien är att undersöka tallinjens betydelse i det 

självinstruerande digitala läromedlet Vektor, för elever i årskurs 1-3. En observation av 

elevers hantering av tallinjen har genomförts. Därefter har även en kvalitativ 

fokusgruppsintervju utförts utifrån en fenomenografisk ansats. Fokusgruppen bestod av 

fyra elever som går i årskurs 1. I resultatet framgår 5 skilda sätt att hanterar uppgifter med 

tallinjen i Vektor; Räkna ett till ett, Dra snabbt, Kombinerar med fingerräkning, 

Uppdelning av tal och Se svaret. Resultatet av den fenomenografiska analysen av 

fokusgruppsintervjun utgörs av 4 beskrivningskategorier; Tallinjen som olika tallinjer, 

Tallinjen som ett sätt att träna hjärnan, Tallinjen som ett måste och Tallinjen som ett sätt 

att chansa och få rätt. Av studien framgår det att de olika sätten som eleverna använder 

liknar de räknestrategier som Fuson (1992) nämner. Det är även värt att notera att eleverna 

inte upplever tallinjen som ett hjälpmedel utan som något som de måste använda. Elevernas 

beskrivningar av tallinjen i Vektor synliggör därmed att ett självstuderande läromedel flera 

gånger i veckan kanske inte är optimalt för elevernas fortsatta lärande. 

_______________________________________________________________________ 
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ABSTRACT 

_________________________________________________________________________ 

Sofi Carlsson   

Pupils insight on the number line in the digital device Vektor 

An observation and focus group interview of pupils' perceptions and significance of the 

number line in Vektor.     

     Number of pages: 35 

_____________________________________________________________________

The digital teaching device Vector is getting more and more space in mathematics 

education. The number line is one of the parts within the teaching device which is used to 

improve number sense and train the working memory. I therefore, choose to describe 

pupil’s perception of the number line in Vektor. The purpose of the study is to investigate 

the significance of the number line in the self-instructing digital learning device Vector, 

for students in 1 to 3 grade. An observation of pupil's handling of the number line in the 

digital device Vector has been carried out. Qualitative focus group interviews have also 

been conducted with a phenomenological analysis in mind. The focus group consisted of 

four students in the first grade. In the result, it appears that there are 5 different ways to 

handle the number line in Vektor; Count one by one, Pull fast, Combine with finger 

counting, Division of numbers and See the answer. The result of the phenomenological 

analysis of focus group interception shows 4 description categories; The number line as  

as several number lines, The number line as a way to train the brain, The number line as 

a must and The number line as a way to chance and get right.  

The study shows that the different ways that the students use is similar to the counting 

strategies mentioned by Fuson (1992). It is also worth mention that the students do not 

experience the number line as an aid rather as something that they must use.  

The pupils’ descriptions of the number line in Vektor reveal that a self-taught teaching 

device several times a week may not be optimal for the continued learning. 

______________________________________________________________________ 

Key words: number line, phenomenological, Vektor, mathematics, pupils 
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Inledning 

Skolan har påverkats av den snabba förändring som digitaliseringen har medfört. 2017 

reviderades läroplanen, därmed tillkom digital kompetens. Digital teknik ska användas i 

undervisningen för att erbjuda elever möjligheter att utveckla sina kunskaper inom området 

och fungera som ett hjälpmedel i skolan. Det ska även möjliggöra att elever senare kan 

anpassa sig till samhällets utveckling samt förstå betydelsen av digital kompetens 

(Skolverket, 2017a). I ett avsnitt ifrån radioprogrammet Vetandets värld i Sveriges Radio, 

P1 förs en diskussion om digitala läromedels påverkan i undervisningen. I diskussionen 

framgick att digitala läromedel i större utsträckning ersätter traditionella böcker i 

undervisningen samtidigt råder det delande meningar om den effekt som digitala läromedel 

har på undervisningen (Vetandets värld, 2018). Det framgår av tidigare studier att digitala 

läromedel som exempelvis appar kan bidra med stöd och stimulans samt fungera som ett 

stöd för att motivera elever (Attard, 2013; Attard & Curry, 2012; Cayton-Hodges et al., 

2015; Hung et al., 2015; Kyriakides et al., 2016; Nordness et al., 2011; Zhang et al., 2015). 

Samtidigt har Player-Koro, kunnat se att det är själva datoranvändandet som motiveras i 

studier, istället för det innehåll som datorn sedermera digitala läromedel kan erbjuda 

(Vetandets värld, 2018). 

 

Under det senaste året har det digitala läromedlet Vektor fått en allt större plats i svensk 

matematikundervisningen. Runt 80 procent av Sveriges kommuner använder idag det 

digitala läromedlet enligt siffor från stiftelserna Cognition Matter (u.å.). I programmet 

används bland annat tallinjen för att träna elevers taluppfattning. Enligt Klingberg 

professor i neurovetenskap bidrar det till att barns taluppfattning utvecklas (Vetandets 

värld, 2018). Genom min studie vill jag undersöka tallinjens betydelse för eleverna när de 

löser uppgifter i det digitala verktyget Vektor. Studien har en kvalitativ karaktär där fyra 

elever har observerats och intervjuats. Eleverna har observerats vid användning av tallinjen 

i Vektor. Observationerna har kompletterats med en kvalitativ intervju utifrån en 

fenomenografisk ansats för att få en djupare inblick i hur eleverna uppfattar tallinjen i 

Vektor.  
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Bakgrund 

Vektor 

Vektor är ett digitalt läromedel som lärare kan använda i matematikundervisningen för att 

bistå sina elever med individuell färdighetsträning i matematik. Syftet är att träna 

arbetsminnet, talförståelsen samt problemlösningsförmågan. Vektor är utformat som ett 

datorspel som går att ladda ner till surfplattor. I programmet förekommer inga verbala eller 

skriftliga instruktioner. Det är en hand som pekar och instruerar hur eleverna ska göra vid 

nya banor och deluppgifter. Spelet kan användas över hela världen eftersom det saknas 

muntliga anvisningar (Cogniton Matters, u.å.) Appen är nivåbaserad och kopplad till den 

enskilde eleven som spelar vilket innebär att spelet anpassar sig efter elevens matematiska 

förmåga. Därmed krävs inga förkunskaper för att kunna spela. Tanken med appen är att 

elever ska träna cirka 15 till 30 minuter måndag till fredag under en period på 8-10 veckor 

för att ge resultat. Vektor är inte tänkt att ersätta den ordinarie matematikundervisningen, 

utan är tänkt som ett komplement, där det digitala läromedlet fortlöper parallellt med den 

ordinarie undervisningen (Ibid).  

Inledningsvis får den som spelar Vektor en bildserie uppspelad, vilket bildserien nedan 

visar (Figur 1). Det framgår att ett mörker har spridit sig över den övärld som spelet 

utspelar sig på. Mörkret gör alla djur hotfulla och mörka, det är upp till den som spelar att 

rädda övärlden som alla djuren bor på från det onda mörkret. Uppgifterna är uppdelade i 

block med olika områden som i sin tur representerar en av öarna. Varje område måste 

klaras av tre gånger för att eleverna ska komma vidare och rädda nästa ö och dess djur. I 

Vektor tränar eleverna talens position samt addition och subtraktion med hjälp av en 

tallinje (Pappasappar, 2016). Spelet använder tallinjen för att göra kopplingen mellan 

taluppfattning och rumsuppfattning tydlig för elever. Skillnaden, differensen synliggörs av 

en fysik längd, tallinjen (se figur 2). Den hjälper elever att ta till sig informationen och 

bidrar på så sätt till förståelsen av hur räkneoperationen kan utföras (Cognition matters, 

2018, u. å.). Eleverna ska dra med fingret på tallinjen för att ange efterfrågad differens eller 

summa. När fingret släpps från tallinjen räknas det som att uppgiften är besvarad 

(Pappasappar, 2016). En annan slags övning är att på tid kunna dela upp tal (Figur 3). 

Problemlösning tränas även i programmet, då i form av uppgifter bestående av tangram 

och bland annat mönsterpassning (Figur 4). Träning av arbetsminnet sker med hjälp av ett 
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varierat antal upplysta cirklar som ska memoreras för att sedan återges i samma ordning 

(Figur 5) (Ibid).  

  

 

Forskning som ligger till grund för Vektor  

Vektor har tagits fram i ett samarbete mellan Cognition Matters som är en stiftelse 

bestående av erfarna spelutvecklare tillsammans och hjärnforskaren Torkel Klingberg 

(Cognition Matters, u. å.). Det digitala läromedlet bygger på tidigare studier om matematik 

inlärning i de yngre åldrarna. En pilotstudie från Schweiz utgör grunden till utvecklandet 

av Vektor. I den studien har 39 nioåriga elever med konstaterade inlärningssvårigheter i 

matematik hjälpts av ett digitaliserat läromedel, liknade Vektor. Avsikten men studien var 

att förbättra elevernas numeriska kognition (matematiskt tänkande) och träning av 

aritmetiska förmågor (räknade) med hjälp av ett digitalt läromedel. Programmet som 

användes i studien från Schweiz likande den utformning som används i Vektor med 

nivåbaserade uppgifter. Med hjälp av visuellt stöd i form av olika representationer av tal 

framkommer det att elevernas lärande förbättrades, under den tolvveckors period som 

Figur 2, Tallinjen.  

(Cognition Matters, 2018) 
Figur 3, Dela upp tal på tid 

(Cognition Matters, 2018) 

Figur 4, Tangram 

(Cognition Matters, 2018) 

Figur 1, Bildserie som visar inledningen i Vektor (Cognition Matters, 2018)  

Figur 5, Upplysta cirklar 

(Cognition Matters, 2018) 
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eleverna fick träna dagligen i 20 minuters intervaller (Käser et al., 2013). Tallinjen var en 

av de tre komponenter som spelet var uppbyggt av för att stimulera elevernas matematiska 

inlärning och därmed erbjuda en variant av färdighetsträning. Käser et al. (2013) skriver 

att eleverna som deltog i studien upplevde funktionen med tallinjen motiverande.  

I en annan studie som genomfördes i Tyskland fick 22 barn röra sig på en tallinje som låg 

på golvet. Syftet var att använda en fysisk tallinje som en del i att träna talförståelsen och 

möjliggöra att elevers förståelse förbättrades mot tidigare (Link et al., 2013). Studiens 

resultat visade att de medverkade barnen fick en god taluppfattning samt en positiv 

inställning till att använda tallinjen. 

Kucian et al. (2011) studie har också bidragit till utvecklandet av Vektor. Även den här 

studien använde sig av ett datorprogram där tallinje var en av bidragande faktorer till att 

eleverna utvecklade förmågan att förstå hur tal förhåller sig till varandra. I studien 

medverkade 32 barn som var mellan 8-10 år gamla. Av de 32 medverkande hade 16 

diagnostiserats med dyskalkyli. Under fem veckor fick eleverna dagligen träna på ett 

liknade sätt som strukturen i Vektor. Syftet med studien vara att utveckla elevers 

talförståelse vilket resultatet visade att träningen i programmet möjliggjorde. Flera av 

uppgifterna genomfördes korrekt med hjälp av tallinjen till skillnad från tidigare hantering 

av liknade uppgifter utan tallinjen.  

Tallinje 

Tallinjen definieras som ”tallinje, rät linje på vilken de hela talen markerats med jämna 

avstånd och på vilken alla reella tal kan placeras” (Tallinje, u.å.). Definitionen 

överensstämmer med matematikdidaktikernas definition. Kiselman & Mouwitz (2008) 

skriver även det rör sig om en rätt linje där respektive punkt på linjen står för ett exakt 

reellt tal. 

 

Tallinjen nämns i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik som en metod för att 

illustrera hur talsystemet utvecklas från naturliga till reella tal (Skolverket, 2017b). Vissa 

barn ser inte alltid sambandet mellan hela tal, decimaltal och bråktal (Kilpatrick et al., 

2001). Istället upplever elever att tal är helt skilda aspekter av talsystemet, tal saknar 

sammanhang till varandra. Tallinjen skulle kunna hjälpa elever att utveckla den 

matematiska förståelsen för hur relationer mellan tal hänger ihop. Tallinjen skulle även 

kunna bidra till en förståelse av hur tal tillsammans bygger upp positionssystemet (Ibid). 
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Genom att tillämpa tallinjen som redskap kan förmågan att urskilja storlek på tal och 

relationer mellan tal erbjudas. Kilpatrick et al. (2001) menar att tallinjen synliggör saker 

på ett sådant sätt som andra former av representationer inte möjliggör. Tallinjen erbjuder 

fler representationer samtidigt genom både siffror, heltal och rationella nummer. Även 

Booth och Siegel (2008) anser att tallinjen kan möjliggöra att en god taluppfattning 

utvecklas, samt kan gynna tidigt aritmetiklärande.  

 

Människor verkar visualisera tal längs en medfödd mental tallinje som kopplas ihop tal 

med avstånd och rum (Klingberg, 2016). Tallinjen kan därför fungera som ett passande 

redskap då elever ska utveckla taluppfattning. Elever behöver utveckla den inre mentala 

tallinjen för att de ska kunna utveckla förståelse för tals storlek och relation till varandra 

(Didaktorn, 2016). Klingberg (2016) menar på att tallinjen hjälper till att förstärka tals 

storlek som ger tal en rumslig plats. Tallinjen bidrar till att tal får både en plats på linjen 

samtidigt som en representation i form av sträcka erbjuds. Tals värde kopplas därmed 

samman med den fysiska längden som uppstår mellan tal på en tallinje (Ibid). 

 

Arbetsminne 

Arbetsminnets funktion är att lagra tillfällig information i korttidsminnet som ska 

möjliggöra att vi klarar av uppgifter som kräver förstånd och kognitiv förmåga 

(Arbetsminne, u.å.). Baddeleys och Hitch modell från 1974 är den mest förekommande 

definitionen av arbetsminnet. Till en början bestod modellen av tre skilda delar med olika 

funktioner; Fonologiska loppen, Visuospatiala skissblocket och Centralexekutiven. Senare 

har även Episodiska bufferten tillkommit som en del av arbetsminnets apparat (Baddeley, 

2000). Auditiv information hanteras i Fonologiska loppen. Här hanteras det som uttrycks 

verbalt. I det Visuospartiala skissblocket bearbetas bilder. Centralexekutiven kan liknas 

vid en koordinator som hjälper till att styra över de tre tidigare nämnda delarna för att allt 

ska fungera (Ibid). Den Episodiska buffertens uppgift berör interaktionen med 

långtidsminnet samt andra delar i hjärna. Det kan bland annat innebära samspelet mellan 

arbetsminnet och långtidsminnet (Ibid). 

 

Kapaciteten i arbetsminnet fungerar på olika sätt och varierar från personer till person. Via 

en studie av Schel & Klingberg (2016) har det visat sig att det är det visuospatiala 
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skissblocket som omformas när barn lär sig matematik. Det vill säga området som tar till 

sig bilder. Det framgår i Dumontheil & Klingbergs studie från 2011 att beroende på 

kapaciteten i det visuispatiala skissblocket kan elevers matematikförmåga förutspås. 

Därmed kan svårigheter i läsförståelse och matematik kopplas samman med ett nedsatt 

arbetsminne (Klingberg, 2016). Enlig Klingberg (2016) finns det en koppling mellan den 

mentala linjen som finns inne i hjärnan och minnesträning. Vilket innebära att arbetsminnet 

måste fungera som det var tänkt för att elever ska klara av att genomföra matematiska 

uträkningar. Arbetsminnet har en nära koppling med tallinjen genom hur hjärnan tar till 

sig information (Ibid). Via Klingbergs (2010) studie har det framkommit att arbetsminnet 

kan förbättras med hjälp av daglig arbetsminnesträning. Det visar sig att det finns en 

koppling mellan arbetsminnet och räkning. I ett uttalande till Skolans värld från 2017 

utrycker Klingberg följande ”Vi föds inte med någon specifik mattekunskap, utan all 

matematikfärdighet är ett resultat av träning”. I en studie som Bergman-Nutley & 

Klingberg, (2014) genomfört synliggjordes att det finns ett samband mellan förbättrat 

arbetsminne efter arbetsminnesträning. Elever med konstaterat sämre arbetsminne fick 

genomgå arbetsminnesträning under en femveckorsperiod. Efter studien framgick det att 

eleverna blev bättre på att följa instruktioner och att arbetsminnet förbättrades (Bergman-

Nutley & Klingberg, 2014). I en senare studie som Klingberg varit delaktig i framkom det 

att minnesträning med hjälp av tallinjen medförde att barns matematiska förmåga 

förbättrades (Nemmi et al., 2016).  

Räknestrategier 

Det framgår att det finns ett antal räknestrategier som elever tillämpar vid subtraktion och 

addition för att få fram differenser och summor. Fuson (1992) nämner tre steg som anses 

vara de mest centrala för barns utveckling av räknestrategier. 

Den första additionsstrategin som beskrivs kallas för ”The Single Representation of an 

Addend or the sum”(Fuson, 1992, s. 251), som går att översätta till räkna alla. Räkningen 

kompletteras med konkret material eller de egna fingrarna. Det innebär att samtliga tal 

räknas med i uppgiften, alla tal räknas upp. I uppgiften 3+5, räknar eleven först till tre (ett, 

två, tre), därefter räkna hen den andra delen av talet, det vill säga fem (ett, två, tre, fyra, 

fem). I nästa steg fortsätter eleven genom att räkna samman de två talen (ett, två, tre, fyra, 

fem, sex, sju, åtta). Vid subtraktion förekommer samma uppdelning fast i omvänd ordning, 
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först räknas alla talen, därefter delen som ska subtraheras och slutningen summan som är 

kvar. 

Nästa steg ”Abbreviated Sequence Counting Procedures”(Fuson, 1992, s.254) innebär att 

eleverna räknar ut summan eller differensen i en förenklad procedur. Vilket skulle kunna 

översättas till fortsätta räkna, eleven använder det första talet som utgångspunkt och 

fortsätter räkna. I det här steget tillämpas även stöd i form av fingrar eller plockmaterial. I 

operationen 3+4 börjar eleven på tre och fortsätter räkna fyra, fem, sex, sju. Det 

framkommer att några elever byter plats på talen och tänker största antal först (Ibid), att 

istället utgå från fyra och räknar upp tre steg. Fuson (1992) ser det som en utveckling, dock 

förutsätter det att eleverna förstår den kommutativa lagen. Fortsätt räkna appliceras på 

subtraktion genom uppräkning från det första talet till det andra talet (Ibid). Vid 

uträkningen av 8-3 räknar eleven upp från tre till åtta. Det här steget kan vara lite 

problematiskt då elever råkar räkna med antalet tre. Eleven kan även räkna ner från det 

första talet till det andra (Ibid), från åtta ner till tre. 

Fuson (1992, s. 257) kallar det tredje steget för ”Derived Fact and Known Fact 

Procedures”, vilket går att översätta härledd tabell med känd fakta.  I det här steget har 

eleverna befäst tabellkunskaper och känner till hur tal kan kombineras, delar av talraden 

har automatiserats. Eleven tar hjälp av tidigare kunskaper och använder det som ett 

mellanled.  I uppgiften 6+5 känner eleven till att sex plus fyra är lika mycket som tio och 

kan då se att summan som efterfrågas blir en mer, det vill säga elva. Vidare utveckling av 

steget innebär att eleven har automatiserat tabellen helt och ser svaret utan att behöva räkna 

(Ibid), fem plus fyra är nio.  

Trots att Fusons tre steg av räknestrategier är allmänt vedertagna råder det delade meningar 

om de tre stegen. Till skillnad från Fuson beskriver Cheng (2011) att elever har en tendens 

att fastna i att räkna upp och ner på talraden. Därmed är metoderna Räkna alla och Fortsätt 

räkna tidskrävande. Genom metoderna kan ett mekaniskt räknande uppstå som gör att 

elevernas förståelse för addition utvecklas senare. Vidare kan det innebära att förståelse av 

taluppuppfattning förskjuts. Därför måste eleverna befästa talraden 0-10 för att klara av att 

göra grundläggande räkneoperationer (Ibid). Cheng (2011) menar att elever istället för att 

räkna ett till ett behöver befästa de tio första talens delar och hur de hänger samman som 

en helhet.  
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Feomenografi 

För att genomföra studien har en fenomenografisk ansats valts. Den fenomenografiska 

ansatsen har nämligen en tydlig koppling till syftet genom att eleverna beskriver sina 

uppfattningar av tallinjen.  

Fenomenografi är en forskningsansats som syftar till att beskriva människors olika 

uppfattningar av en företeelse eller ett givet fenomen (Marton & Booth, 2000). Ansatsen 

har en empirisk inriktning med ursprung från 1970-talets pedagogiska forskning vid 

Göteborgs universitet, där den lärande eleven var av betydelse. Intresset låg i att undersöka 

hur eleven erfar ett fenomen som den lärt sig samt vilka olika uppfattningar som 

framkommer. Forskningsansatsen fokuserar på ”människors sätt att uppfatta sin omvärld” 

(Larsson, 1986, s. 12).  

Inom fenomenografin skiljs två perspektiv åt, första ordningens perspektiv och andra 

ordningens perspektiv. Inom första ordningens perspektiv är det fakta inom ett fenomen 

som är i fokus, det vill säga vad något är. Andra ordnings perspektiv berör istället olika 

personers uppfattningar om det angivna fenomenet, deras verklighets uppfattning 

(Larsson, 1986; Marton & Booth, 2000). Vid fenomenografiska studier är andra ordningens 

perspektiv av intresse. Det intressanta är inte hur det är i verkligheten utan hur ett givet 

fenomen uppfattas av en eller flera personer, därmed söks inte möjliga förklaringar 

(Larsson, 1986). Med hjälp av den variation av uppfattningar som framkommer i en studie 

av fenomenografisk karaktär skapas ett utfallsrum, sedermera ett resultat (Ibid).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka tallinjens betydelse för elever i årskurs 1-3 i det 

självinstruerande digitala läromedlet Vektor. 

 

Syftet kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställning: 

 Vad uppfattar elever av tallinjen och hur använder de tallinjen i Vektor? 
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Metod 

I metodavsnittet kommer studiens metod redogöras följt av definitioner av de två metoder 

som används. Därefter kommer materialinsamling, genomförande, urval samt analys av 

data att beskrivas. Avslutningsvis kommer även de forskingetiska principerna samt 

validitet och reliabilitet att behandlas.  

 

Metodval 

Valet av metod är av kvalitativ karaktär för att på bästa sätt möta studiens syfte. Metodvalet 

består av observation och fokusgruppsintervju. 

Observation 

Bryman (2011) förklarar observation som ett sätt att få del av en eller fleras individers 

beteende inom en given grupp. Forskaren som genomför en observation fokuserar på olika 

saker som sker, det vill säga uttalanden, gester och samtal i kombination med iakttagelser 

av handlande. Vid en observation kan forskaren välja vilken roll som hen skall använda. 

Det kan till exempel röra sig om att vara en deltagande eller fullständig observatör. 

Deltagande observatör innebär att den som observerar både samspelar och iakttar den eller 

de personer som är fokus för studien. En fullstädning observatör är endast intresserad av 

att iaktta och samspelar därför inte med de medverkande i studien (Fangen, 2005). Bryman 

(2011) beskriver de båda begreppen på likande sätt som Fangen bortsätt från att Bryman 

valt att benämna fullständig observation för Icke-deltagande observation. I den här studien 

valdes rollen som fullständig observatör då syftet med studien är att få en bild av hur 

eleverna själva hanterar tallinjen i det digitala läromedlet Vektor. En ytterligare anledning 

till valet som fullständig observatör kopplas till Vektors syfte, som innebär att eleverna 

självständigt arbetar under tystnad. Syftet med observationen var även att få ett material 

att analysera samt att samla in data som skulle utgöra grunden i den efterföljande 

fokusgruppsintervjun. Data från observationen och fokusgruppsintervjun utgör 

tillsammans underlaget att besvara studiens forskningsfrågor. 

Kvalitativ fokusgruppsintervju 

Studiens avsikt har varit att undersöka elevers skilda uppfattningar om tallinjen i det 

digitala hjälpmedlet Vektor och därför valdes en kvalitativ fokusgruppsintervju som 
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metod. Bryman (2011) skriver att syftet med en kvalitativ intervju är att bilda sig en 

uppfattning om intervjupersonernas föreställning om vad som är relevant gällande ett 

specifikt ämne eller område. Det är variationen av människors olika uppfattningar som är 

det viktigaste enligt fenomenografin (Larsson, 1986). Fokusgruppsintervju är en metod 

som kan tillämpas när det förs en fenomenografisk forskningsansats med andra ordningens 

perspektiv (Marton & Booth, 2000). Eftersom det är elevernas uppfattning som är av 

betydelse för studien har intervjuer genomförts. Det kan även vara enklare för barn att yttra 

sig om de är flera. Därmed föll valet på fokusgruppintervju istället för individuella 

intervjuer.  

Fokusgruppsintervjun har haft en semistrukturerad karaktär med ett specifikt innehåll. Vid 

semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide som hjälpmedel för att säkerställa 

att frågor inom ett givet område kommer att besvaras (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 

framgår att kvalitativa intervjuer kan erbjuda frihetsgrad i hur frågor kommer att besvaras 

samtidigt som det möjliggör att genomtänkta frågor förhoppningsvis kommer att besvaras 

(Bryman, 2011). 

Urval 

Ett målinriktat urval har används till den här studien. Enligt Bryman (2011) är det mer 

förekommande bland forskare som genomför kvalitativa studier att använda ett målinriktat 

urval. Målinriktat urval innebär att de medverkande valts utifrån frågeställningarna och det 

övergripande syftet med studien.  

För studien har tre urvalskriterier används. Det första kriteriet kopplas till de medverkande. 

Eleverna skulle gå i förskoleklass, årkurs 1, årskurs 2 eller i årskurs 3 då det finns 

förhållandevis lite forskning om hur tallinjen i digitala läromedel tillämpas av elever i de 

lägre åldrarna. Ytterligare en faktor beror på min inriktning som blivande lärare, det vill 

säga grundlärare med inriktning förskoleklass till årskurs 3. Det finns ett intresse att 

förkovra sig i den inriktning som jag själv sedermera kommer att undervisa i. Andra 

urvalskriteriet berörde att det var en klass som för närvarande använde Vektor som en del 

i sin matematikundervisning. Det sista urvalskriteriet berörde tillgänglighet. Därför gjordes 

ett bekvämlighetsurval med anledning av skolans närhet och tillgänglighet i förhållande 

till mitt syfte (Bryman, 2011). 



12 
 

De utvalda eleverna som observeras och intervjuas går på en 1-6 skola i en mindre stad i 

Sverige. Fokusgruppen bestod av fyra elever; två flickor och två pojkar som går i årskurs 

1. I en fokusgruppsintervju rekommenderas det att inte intervjua en allt för stor grupp för 

att intervjun ska kunna möjliggöra att alla kommer till tals (Wibeck, 2010). Syftet med 

studien var inte att göra den applicerbar på en helhet utan att få en inblick hur elever 

individuellt hanterar och upplever tallinjen i Vektor. Vid en fenomenografisk studie är det 

inget krav på att urvalet ska vara representativt för en population. Det intressanta vid en 

fenomenografisk studie är att förmedla de intervjuades uppfattningar och tankar kring ett 

givet ämne. Avsikten för forskaren är inte att förmedla fördelningen av en specifik 

uppfattning inom elevgruppen utan att redogöra för kvalitativa variationer av uppfattningar 

(Larsson, 1986).  

Genomförande 

I ett första steg kontaktades rektorn på en skola där det digitala läromedlet Vektor används 

i undervisningen. Rektorn på skolan fick ett mail (Bilaga 1) med information om studiens 

syfte samt information om de forskningsetiska principerna delgavs. Därmed valde rektorn 

ut vilken elevgrupp som skulle kunna medverka i studien. Mailet skrevs ut och lämnades 

till elever varpå de själva och vårdnadshavare fick signera för att godkänna medverkan i 

studien. I ett nästa steg återlämnades blanketten till deras klasslärare. Via 

mailkorrespondens mellan klassläraren och mig bestämdes tid för observation och 

preliminär fokusgruppsintervju. 

Det digitala läromedlet som skulle observeras i studien laddades ner till min surfplatta för 

att jag med noggrannhet skulle kunna genomföra observationerna och 

fokusgruppsintervjun. I den här studien begränsades forskningsområdet till tallinjen i 

Vektor. Både ett lärarkonto och elevkonton skapades för att få förkunskaper om vilka olika 

uppgifter som berör tallinjen i Vektor. På så sätt kunde ett observationsschema utformas 

som skulle användas vid observationen. Observationsschema tillämpas för att inte frångå 

studiens syfte och skapa en tydlig struktur (Bilaga 3). Även en intervjuguide påbörjades 

(Bilaga 4) i det här skedet för att betydelsefulla frågor eller begrepp inte skulle utebli vid 

fokusgruppsintervjun. För att bidra med stöd vid intervjuerna användes Doverborg 

Österberg & Pramlings (1985) bok Att förstå barns tankar. Ett ytterligare stöddokument 

konstruerades därför med stödord och frågor att ställa under intervjun (Bilaga 5). 
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Observationen genomfördes med fyra elever i ett mindre grupprum och pågick under 25 

minuter. Elevernas hantering av uppgifterna där tallinjen användes fördes in i 

observationstabellen. Tabellen nedan visar hur det kan se ut. Samtliga operationer som 

eleverna genomförde på tallinjen fördes in under rubriken Sekvens och numrerades därefter 

1-38 för att få en struktur. Numrering av observationen möjliggör även att det inte går att 

spåra vilken elev som har genomfört operationen. Därefter skrevs varje sekvensoperation 

in i kolumnen som jag valt att kalla Uppgift. I den tredje kolumnen, Hur hanteras uppgiften/ 

Hur gör de?, fördes mina anteckningar för hand om hur eleverna gjorde, exempelvis gester, 

minspel och samtal kring användandet av läromedlet. 

Tabell: Analysschema 

 

Vid observationen användes en systemkamera för att spela in elevers hantering av appen 

Vektor under lektionen. Även surfplatta och mobilkamera användes på likande sätt som 

systemkameran för att möjliggöra fler vinklar att analysera eleverna från. 

Videoinspelningarna från systemkameran och surfplattan användes för att säkerställa 

dokumentationen och på så sätt stärka evidensen i det som framkom.  

Transkriberingen av videoinspelningarna påbörjades i direkt anslutning till den 

genomförda observationen, videoinspelningarna från systemkameran och surfplattan 

kompletterades i observationsschemat. Med hjälp av tabellen framkom ett analysmaterial 

som även utgjorde grunden till fokusgruppsintervju. Nya frågeställningar tillkom som 

kompletterades till den efterföljande semistrukturerade fokusgruppsintervjun. Därefter 

Sekvens Uppgift Hur hanteras uppgiften/ Hur gör de? 

Nr 1  20-15=? Drar upp till 20 och drar sedan direkt till 5 
Nickar mot skärmen när det kommer upp att hen har 
kommit fram till den efterfrågande differensen. 
 

Nr 2 22-10 =? Drar upp till 22 och stannar till och drar sedan direkt till 
12. Nickar mot skärmen när det kommer upp att det är 
det svar som efterfrågas i uppgiften. X trycker vidare för 
att komma till nästa uppgift. 
 

Nr 3 4+3=? Drar upp fingret direkt till fyra. 
Räknar sedan samtidigt som hen drar fingret upp tre 
pinnar/steg till hen landar på 7.  
Hen blir glad och ler  
Hen får en nyckel och kommer till nästa nivå. Hen trycker 
på skärmen och uttrycker glädje. 
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fortsatte arbetet med intervjuguiden. Några noggrant utvalda uppgifter från observationen 

fick utgöra ett samtalsunderlag till fokusgruppsintervjun. För att inte peka ut någon elevs 

hantering byttes någon siffra ut. Uppgiften var dock av likande karaktär för att möjliggöra 

ett samtalsunderlag.  

I nästa steg genomfördes den semistrukturerade fokusgruppsintervjun med samma fyra 

elever, som varande i 30 minuter. Inledningsvis användes introduktionsfrågor. Därefter 

fick eleverna beskriva hur de uppfattade tallinjen i Vektor. För att tydliggöra innehåll och 

tankar kring tallinjen i Vektor användes en surfplatta med skärmdumprar från spelet.  När 

intervjun var avslutad tillfrågades de medverkande om de kommit på något ytterligare som 

de ville tilläga. Följdfrågor användes då tillfälle gavs. Intervjun spelades in genom 

videoupptagning. Skriftliga stödanteckningar förekom också med syfte att fånga det 

väsentliga i elevernas resonemang och för att möjliggöra återkopplingar samt för att 

klargöra att frågeställningarna besvarades.  

Transkriberingen av intervjuerna påbörjades samma dag som fokusgruppsintervjun 

genomfördes. Vid transkribering är syftet att noga ordna intervjuer för att möjliggöra 

genomgående analyser (Kvale & Brinkmann, 2009). För att minimera möjliga 

missförstånd har transkriberingen genomförts med noggrannhet. Elevernas språkbruk 

under intervjun har till största del bevarats vid transkriberingen för att bevara ett så 

autentiskt innehåll som möjligt.  I transkriberingen kommer det därför att förekomma 

yttrande av karaktären ”mmm”, ”ah” eller ”hum”. Vid transkriberingar finns det inga 

specifika föreskrifter att rätta sig efter. Därmed bestämmer forskaren över hur ljudmässig 

upprepningar kommer att nedtecknas i transkriberingen eller inte (Kvale och Brinkmann, 

2009). Fokusgruppsintervjun avkodades i samband med transkribering. Elevernas namn 

byttes ut mot andra namn. Observationen i kombination med den semistrukturerade 

fokusgruppsintervjun utgjorde underlaget för analysen. 

 

Analys 

Analysen är uppdelad i två delar. På så sätt framgår det tydligare hur de respektive data 

har analyserats. Materialet som framkom från både observationen och fokusgruppsintervju 

utgör tillsammans underlaget för studiens resultat- och diskussionsavsnitt. 
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Observationsanalys 

Analysschemat från observationen fördes till en början in i ett Word-dokument för att 

strukturera upp de handskrivna anteckningarna. Därefter transkriberades och analyserades 

även videoinspelningarna från systemkameran, surfplattan och mobilkameran. 

Transkriberingen genomfördes i direkt anslutning efter den avslutade observationen. 

Eftersom det enbart var tallinjen som var av intresse för studien medförde det att delar av 

observationen inte var relevanta. Därmed transkriberades inte moment som inte berörde 

tallinjen. Transkribering är tidskrävande, Bryman (2011) menar dock att det finns fördelar 

genom att det tillåter en djupare analys av det insamlade materialet. På så sätt sker inte 

tolkningar av deltagare på fel sätt. Transkribering underlättar analysarbetet, genom att 

tankar och reflektioner kommer utvecklas under skrivandet. Genom transkribering 

synliggörs även detaljer i materialet och förståelsen för deltagarnas interaktion och 

handlande (Ibid). Här framkom det exempelvis att jag hade missat viktiga delar i utsagor 

om jag inte hade transkriberat utan enbart utgått från mina egna observationer. 

När transkriberingarna var genomförda fördes de in i Word-dokumentet och därefter 

påbörjades ett strukturerat analysarbete huvudsakligen bestående av tre steg. Det första 

steget i analysarbetet innebar att reflektera kring den insamlade empiriska datan. Genom 

att lyssna och titta på videoinspelningen samtidigt följde jag med i den observerande 

texten. På så sätt undviks att något missförstås eller uteblir i transkriberingsfasen. I den här 

fasen skrevs även reflektioner ner som väckts samt att de handskrivna anteckningarna från 

observationen tillkom.  

Steg två i analysarbetet innebar att kategorisera materialet. För att skapa struktur användes 

de numrerade sekvenserna från analystabellen. De 38 sekvenserna klipptes ut. Här 

påbörjades arbetet med kategoriseringen för att särskilja olika sätt som förekommer vid 

hantering av tallinjen i Vektor. I nästa steg färgkodades utsagorna, där olika färger 

användes för att synliggöra likheter och skillnader mellan utsagorna. Här tillkom även 

handskrivna kommentarer i marginalen med stödord om hanteringens innebörd. Vilka 

bland annat berörde om uppgiften besvarades direkt, förekom det uppdelning av tal, om så 

var fallet hur så stegen ut. 

I nästa steg påbörjades formuleringen av vad som var karaktäristiskt för varje sätt att 

hantera tallinjen på. De utklippta utsagorna fördes in ett Word-dokument. Syftet med det 
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här steget var att strukturera utsagorna och på så sätt se till att sätten som användes kom 

under rätt förklaring. Tabellen tydliggjorde även antalet sätt som förekom att hantera 

tallinjen i Vektor. Fem olika sätt att hantera tallinjen framkom från det insamlade 

materialet som kommer att beskrivas mer ingående med hjälp av bilder i resultatet. 

Fokusgruppsintervjuanalys 

Analysen utgick från den transkriberade fokusgruppsintervjun med utgångspunkt i den 

andra frågeställningen, Hur resonerar elever om tallinjen i det digitala läromedlet? 

Marton och Booth (2000) uttrycker att forskaren måste bortse från egna uppfattningar kring 

ett fenomen för att kunna ta del av de medverkandes uppfattningar vid en fenomenografisk 

ansats. Därför har det varit viktigt att min uppfattning av fenomenet inte har påverkat under 

analysen.  

När transkriberingen av intervju var klar påbörjades analysarbetet, huvudsakligen 

bestående av tre steg. I ett första steg skrevs transkriberingen ut i pappersform för att 

underlätta analysarbetet. I det här steget lästes den transkriberade texten samtidigt som de 

olika vinklarna från videoklippen studerades. På så vis kunde text och bild ge en överblick 

av den insamlade datan. Transkriberingen och videoklippen granskades flera gånger under 

analysen. Därmed ändrades tolkningar av utsagor som antingen förtydligades eller föll bort 

på grund av irrelevans för studien. 

I det andra steget i analysarbetet klipptes väsentliga delar av transkriberingen ut. Under 

den här delen ställdes frågor till texten för att kunna göra jämförelser. Främst berörde det 

hur eleverna beskrev tallinjen men även vad som utmärkte att de uppfattade tallinjen på 

det angivna sättet. De avsnitt som uppfattades som meningsbärande färgmarkerades och 

ringades in. Kommentarer med stödord om utsagans innebörd skrevs till i marginalen.  

I det avslutande steget fördes de färgmarkerade utsagorna in i ett Word-dokument för att 

strukturera upp och för att skapa olika kategorier av beskrivningarna. Med hjälp av Word-

dokumentet möjliggjordes att rätt beskrivning kom på rätt plats. Analysen utfördes med 

avsikt att hitta beskrivningskategorier som förmedlade vad eleverna uppfattar av tallinjen 

och hur de använder den vilket Larsson (1986) beskriver att en fenomenografisk analys 

går ut på att göra. Det framkom fyra beskrivningskategorier. 
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Forskningsetiska principer 

De fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tillgodosetts. Informationskravet innebär 

att forskaren informerar om studiens syfte för de som är berörda av studien 

(Vetenskapsrådet, 2017). Genom att eleverna, elevernas lärare, rektor på skolan samt 

elevernas vårdnadshavare har informerats om syftet med studien har informationskravet 

uppnåtts. Samtyckeskravet berör deltagandet i studien, det vill säga att de som medverkar 

i studien bestämmer om sitt eget deltagande i forskningen (Ibid). Samtliga deltagare har 

rätten att avgöra hur länge de vill medverka och kan även välja att avbryta sin medverkan 

närhelst de känner utan att bli utsatta för påverkan (Ibid). Då eleverna är under 15 år har 

vårdnadshavare fått ge sitt samtycke till deras barns medverkan i studien vilket även lärare 

på skolan fått ge sitt samtycke till. Eleverna själva har även fått godkänna sitt deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet innebär aktsamhet i hanteringen av uppgifter om de som ingår i 

undersökningen för att obehöriga inte ska få del av informationen (Ibid). Uppgifterna från 

undersökningen har hanterats med varsamhet vilket medfört att samtliga namn på elever, 

lärare och skola är kodade och därmed fiktiva för att säkerställa och skydda samtliga 

deltagares identitet. Nyttjandekravet innebär att insamlad data om enskilda personer inte 

får användas för något annat ändamål än för den här studien. Personuppgifter får inte 

delges som underlag eller åtgärder i andra sammanhang (Ibid). All insamlad data och 

information från studien har endast används för att uppnå den här studiens syfte och 

kommer inte att lämnas ut till någon annan. Fokusgruppsintervjun spelades in. Därefter 

transkriberades och analyserades videospelningarna. Transkriberingen av inspelningen 

genomfördes i nära anslutning efter att de hade fullföljts för att säkerställa att allt 

genomförts enligt de forskningsetiska principerna.   

 

Validitet och Reliabilitet 

För att en studie ska få god kvalité krävs god reliabilitet och validitet med en noggrann 

bedömning av det som har genomförts. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, det vill säga 

hur tillförlitlig studien som genomförts är. Det handlar om att ifrågasätta om resultatet 

skulle bli detsamma om någon annan genomför samma studie eller om slumpen eller någon 

annan variabel påverkat slutsatsen och det givna resultatet (Brymans, 2011). För att 
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säkerställa reliabiliteten i studien har därför flera videoinspelningar använts som i sin tur 

transkriberats. Arbetet med processen har beskrivits ingående för att en liknande studie ska 

kunna återskapas. 

Ett ytterligare kriterium som studien måste uppfylla är validitet.  Till skillnad från 

reliabilitet innefattar det sambanden mellan forskningen och slutsatser som kommit fram. 

Validitetens uppgift är att ifrågasätta om uppsatsen mäter det som syftet och 

frågeställningarna fastställer att den ska mäta, mäts det som ska mätas och inget annat 

(Ibid). Validiteten i studien styrks genom kontinuerlig återkoppling till metoden via urval, 

genomförande och analys samt det innehåll som framkommer i resultatet.  
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Resultat 

I resultatets första del kommer observationen att redogöras. I den andra delen av resultatet 

kommer fokusgruppsintervjun att redovisas. Kategorierna som delges har bildats utifrån 

studiens syfte att bidra med kunskap om tallinjens betydelse för elever i årskurs 1-3 i det 

självinstruerande digitala läromedlet Vektor. Därmed kommer beskrivningen ske utifrån 

vad eleverna uppfattar av tallinjen och hur de använder tallinjen. 

Elevers olika sätt att använda tallinjen i Vektor  

Utifrån analysen av observationen framkom det att eleverna använder tallinjen till att: 

 Räkna ett till ett 

 Dra snabbt 

 Kombinerar med fingerräkning 

 Uppdelning av tal 

 Se svaret 

Nedan kommer respektive sätt att presenteras med exempel från observationerna samt en 

redogörelse för hur eleverna går tillväga.  

Räkna ett till ett 

I Räkna ett till ett framgår det att eleverna räknar ett steg i taget på den angivna tallinjen 

för att komma fram till den efterfrågade summan eller differensen. Eleverna räknar 

systematiskt varje markerat streck på tallinjen i spelet med sitt pekfinger för att närma sig 

det som efterfrågas i uppgiften. Följande exempel illustrerar räkna ett till ett.  

Steg 1. På skärmen visas operationen 44-21=?  Eleven drar upp till 44 (Bild 

a). 

Steg 2. Eleven drar ett steg i taget bakåt (åt vänster) från 44 ner till 21. Det 

vill säga börjar på 44, och fortsätter sedan 43, 42, 41, 40… osv.(se Bild b – d 

nedan som visar intervallen). 
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Steg 3. Eleven kommer fram till den efterfrågade differensen 23 (Bild e). 

I bilderna ovan framgår det att elever som tillämpar det här sättet tar tillvara på varje 

utmarkerat streck och räknar ett till ett. Genom observationen synliggjordes flera 

variationer av sättet Räkna- ett till ett. En annan elev nickar samtidigt som hen räknar 

stegen på tallinjen. Eleven räknar fortfarande ett steg i taget baklänges. Samtidigt 

kompletteras baklängesräknandet med nickningar för att få fram resultat. Det vill säga att 

varje markerat streck på tallinjen som passeras motsvarar en nick.  

En ytterligare variant av Räkna ett till ett förekom under observationen där stegräkningen 

baklänges kompletterades med att räkna med låg röst. Det vill säga att eleven drar ett steg 

i taget åt vänster samtidigt som hen räknar 1, 2, 3, 4, osv. med låg röst för att få fram den 

efterfrågande differensen.  

Räkna ett till ett var ett frekvent sätt att hantera tallinjen på. Det förekom flera varianter av 

sättet. Det gemensamma för de olika varianterna var att varje enskilt streck på tallinjen 

räknades för att komma fram till en lösning.  

 

 

Bild a visar Steg 1. På 

skärmen visas operationen 

44-21=?  Eleven drar upp 

till 44  

 

Bild b visar Steg 2. Eleven 

fortsätter dra ett steg bakåt. 

 

Bild c visar Steg 2. Eleven 

fortsätter dra ett steg bakåt. 

 

Bild d visar Steg 2. Eleven 

fortsätter dra ett steg bakåt. 

 

Bild e visar Steg 3. Eleven kommer 

fram till den efterfrågade differensen 23 
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Dra snabbt  

Dra snabbt kännetecknas av att eleverna drar sitt finger snabbt fram och tillbaka på 

tallinjen för att komma fram till det som efterfrågas i uppgiften. Eleven använder fingret 

och drar utmed tallinjen flera gånger utan att stanna upp. Efter några sekunder stannar hen 

till och trycker på tallinjen för att ange ett svar. Eleven gör flera försök att komma fram till 

det som uppgiften efterfrågar. Följande exempel illustrerar sättet Dra snabbt. 

Steg 1. På skärmen visas operationen 14-7=? ( Bild 

a).  

Steg 2. Försök 1. Eleven drar fram och tillbaka på 

tallinjen flera gånger och stannar till på 

differensen elva (Bild b)  

Steg 3. Försök 2. Eleven drar fram och tillbaka på 

tallinjen flera gånger och stannar till vid första talet i uppgiften, det vill säga 

14. Därefter trycker hen på skärmen (Bild c). 

Det här sättet kännetecknas av att eleverna drar sitt pekfinger fram och tillbaka på tallinjen 

för att inte avsluta uppgiften och anger nya svar. Eleven anger olika differenser eller 

summor beroende på vad som efterfrågas i uppgiften för att komma vidare i spelet. Sättet 

dra snabbt resulterar i vissa fall i rätt svar och vissa fall i fel svar. 

 

 

Bild a visar Steg 1. Operationen 

14-7=? Visas på skärmen 

Bild b visar Steg 3. Försök 2 Eleven drar 

fram och tillbaka flera gånger och stanna 

vid första talet i uppgiften, 14 och tycker 

på skärmen. 

Bild b visar Steg 2. Försök 1 Eleven 

drar fram och tillbaka flera gånger 

och stannar på differensen elva. 
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Kombinerar med fingerräkning 

Kombinerar med fingerräkning kännetecknas av att eleverna släpper taget om Ipaden och 

använder sina fingrar som hjälpmedel tillsammans med tallinjen. I följande observation 

framgår det hur eleven tar fram sina fingrar för att göra 

uträkningen och därefter dra fram till det som efterfrågas.  

Steg 1. På skärmen visas operationen 8-6=? (Bild a).  

Steg 2. Tar upp sina händer och visar åtta fingrar 

(Bild b).  

Steg 3. I nästa steg viker hen ner sex fingrar och får 

två kvar (Bild c). 

Steg 4. Därefter drar hen upp till två på tallinjen (Bild d).  

 

I det här sättet kompletteras de egna fingrarna med tallinjen för att komma fram till det 

som efterfrågas i spelet. Fingrarna används i ett första steg för att göra beräkningen 

därefter används tallinjen genom att dra fram till det som uppgiften efterfrågar. 

 

Uppdelning av tal 

I Uppdelning av tal synliggörs det att eleverna delar upp talet i delar för att komma fram 

till det som efterfrågas i spelet. Uppdelning som användes av tal sker i två steg. Först 

Bild a visar Steg 1.  

Räkneoperationen 

kommer upp på skärmen. 

Bildserie b visar Steg 2. 

Tar upp sina händer och 

visar åtta fingrar. 

Bild c visar Steg 3. I nästa 

steg viker hen ner sex 

fingrar. Två fingrar kvar. 

Bild d visar Steg 4.  

Därefter drar hen upp 

till två på tallinjen. 
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subtraherar eleverna det angivna tiotalet från ursprungsvärdet. I nästa led subtraheras 

entalet, vilket synliggörs genom följande steg och bilder. 

Steg 1 På skärmen visas operationen 41-13=?  Eleven drar upp till 41 (Bild 

a). 

Steg 2. Eleven drar 10 steg åt vänster på tallinjen till 31, (Bild b). 

Steg 3. Eleven är nu på 31 och drar ytterligare tre steg åt vänster och stannar 

på 28 (Bild c). 

På liknande sätt sker även uppdelningen av tal vid additionsuppgifter. I sättet Uppdelning 

av tal delas tal upp för att komma fram till det som uppgiften efterfrågar. På så vis räknas 

inte varje enskilt streck som finns utmärkt på tallinjen. Eleverna använder tallinjen till 

uppdelning av tal som sker i grupper om 2, 5 eller 10 tal. 

Ser svaret 

I Ser svaret drar eleverna direkt till svaret. Först tittar eleverna någon sekund på 

uppgiften och drar sedan direkt till summan eller differensen som efterfrågas, vilket 

synliggörs i nedanstående exempel.  

Steg 1. På skärmen visas operationen 3+5=? (Bild a). 

Bild c visar Steg 3. 
Eleven är nu på 31 och 

drar ytterligare två steg åt 

vänster och stannar på 28 

Bild b visar Steg 2. 

Eleven drar tillbaka 10 

steg på tallinjen till 31 

 

Bild a visar Steg 1. 

Operationen 41-13=? 
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Steg 2. Drar direkt till det efterfrågade svaret, åtta (Bild b). 

I Se svaret bevaras det som efterfrågas. Tallinjen används enbart för att dra fram till det 

efterfrågade svaret. Det förekom bara ett ”drag” med fingret och därefter kommer eleven 

vidare till nästa uppgift.  

 

Del 2 

Elevers beskrivningar av vad de uppfattar av tallinjen och hur de 

använder tallinjen i det digitala läromedlet? 

Här presenteras resultatet från fokusgruppsintervjun. Det framkom att eleverna uppfattar 

tallinjen på fyra olika sätt. 

 Tallinjen som olika tallinjer 

 Tallinjen som ett sätt att träna hjärnan  

 Tallinjen som ett måste 

 Tallinjen som ett sätt att chansa och få rätt 

Nedan kommer elevernas uppfattningar att förtydligas med citat från 

fokusgruppsintervjun genom en redogörelse för hur eleverna använder tallinjen.  

Tallinjen som olika tallinjer  

I den här kategorin beskriver eleverna att tallinjen inte är en utan flera. Enligt elevers 

utsagor rör det sig om en talrad inom det talområde som lösningen på uppgiften ligger.  

Tallinjen är inte oändlig, det vill säga att det finns olika tallinjer som har olika talomfång 

som eleverna använder. Följande citat exemplifierar den här uppfattningen: 

E- Det är talraden 

Bild b Steg 2. Eleven drar på tallinjen 

till det efterfrågade svaret åtta. 
Bild a visar Steg 1. På skärmen 

visas operationen 3+5=? 
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T och J nickarkar 

I - Talraden? 

W- Ja det är en talrad från 0-10 

I – En talrad till tio? 

I – Varför har man talrad till 10? 

(E vänder sig om mot W och säger) 

E- Det finns ju till 15 också. 

En annan elev yttrar ”Åh det finns till 100 också”, vilket avvisas av de övriga i gruppen. Under 

intervjun förändras den gemensamma synen av tallinjen när det lyfts fram att tallinjen även 

kan innefatta 0-50: ”Nej men det finns till femtio, för min bror som går i fyran har det för att dom har 

det med på Vektor.” . Uttalandet gör att en annan elev säger: ” Ah bara till 50 då”. 

I utsagorna framgår det att eleverna inte uppfattar tallinjen som en utan som flera. Av 

elevernas resonemang synliggörs det att tallinjerna har olika intervaller. Det rör sig inte 

om en tallinje som är oändlig utan om flera tallinjer med olika intervaller. Eleverna 

beskriver hur tre olika intervall ser ut, 0-10, 0-15 och 0-50. Intervallerna används för att 

räkna på. 

 

Tallinjen som ett sätt att träna hjärnan 

I den här kategorin beskriver eleverna tallinjen som ett sätt att träna hjärnan.  Tallinjen 

används som något som ska förbättra minnet, vilket följande citat visar. 

T - Åh så tränar vi hjärnan (pekar på huvudet samtidigt som hen yttrar sig). 

I – Tränar ni hjärnan? 

J, E; W och T – JAA! (alla eleverna säger det samtidigt). 

I – Ja ha…( nickar intresserat) Varför tränar man hjärna? 

J, E, W och T – För att komma ihåg saker (alla eleverna säger det samtidigt). 

Under intervju återkommer uttalandet ”För att komma ihåg saker” flera gånger som en 

förklaring till varför tallinjen används i Vektorn. Vid ett annat tillfälle i intervjun säger en 

elev ”Man kan spela, och träna hjärnan och så”. Det framkommer i elevernas uttalanden att 

tallinjen används som ett sätt att träna hjärna på. I beskrivningarna blir det tydligt att 

tallinjen är något som kan bidra till att förbättra minnet. Eleverna beskriver att träna minnet 

hänger samman med varför de använder tallinjen i spelet.  
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Tallinjen som ett måste 

Det som är utmärkande för den här kategorin är att eleverna beskriver tallinjen som något 

som de måste använda oavsett om det behövs eller ej. Det är ett måste att använda sig av 

tallinjen för att räkna ut uppgifter. Spelet är utformat på ett sådant sätt att det inte går att 

komma vidare utan att tallinjen används. Används inte tallinjen blir den som spelar kvar 

på samma nivå med samma uppgifter som återkommer. 

J – När det kommer på 15 och sådana högre då brukar jag öppna det där skåpet jämte mig. Och 

sedan tar jag redskap som jag använder. (Med redskap menas konkret material eller 

plockmaterial) 

I – Gör du? 

J – Ja 

I - Ja ha  

E – Men man får inte använda redskapen. 

I – Man får inte använda redskapen? 

J – Jag brukar ta redskapen när Klas inte ser. 

I – Men varför får man inte använda redskapen? 

E - För då tränar man inte hjärnan och då blir det lite fuskigt. 

I ovanstående utsaga framgår det att eleven hellre väljer konkret material än tallinjen för 

att lösa uppgiften. Samtidigt blir det tydligt att eleverna måste använda tallinjen och att 

plockmaterial inte får användas för att hantera uppgiften. 

 

Vid intervjun framgår det att finns viss frustration över att eleverna måste använda 

tallinjen i samband med att de inte förstår hur de ska göra. 

J - Ja tycker det blir jobbigt när jag inte kan. 

T- Typ igår var det jobbigt när jag inte visste. 

W - De blir inte så jobbigt att jag slår händerna såhär (viftar med dina händer mot huvudet). 

E – Inte jag heller. 

J – Ja bara tittar på något annat eller stänger av (skrattar). 
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Ytterligare frustration som delges under intervjun berör när tallinjen måste användas fast 

den inte fungerar, det vill säga att det buggar, stannar upp eller hoppar till. En elev 

uttrycker den här frustrationen på följande sätt:   

J- För att… att det alltid krånglar med min, åh så är det inte kul (suckar lite). 

I – Det blir ju inte kul, det förstår jag. Inte kul när det krånglar. Vad gör man när det 

krånglar då? 

J – Då brukar jag bara göra så här och trycker på knappen (J visar med sina händer hur 

hon trycket på avstängningsknappen på Ipaden och swipear bort det/drar bort appen från 

skärmen). 

J - Och sedan drar jag bort det åh så är jag färdig redan (J skrattar under tiden som hon 

förklarar). 

Eleverna beskriver tallinjen som något som de måste använda oavsett om det behövs eller 

ej. I utsagorna framkommer en frustration i att vara hänvisad till enbart använda tallinjen 

och att tallinjen i Vektor ses som ett hinder eller måste istället för en hjälp. Oavsett om 

eleverna förstår eller inte förstår hur tallinjen fungerar så måste de använda den. 

Tallinjen som ett sätt att chansa och få rätt 

Det som är utmärkande för den här beskrivningskategorin är att eleverna inte tillämpar 

tallinjen som ett hjälpmedel utan som ett sätt att chansa sig fram till rätt svar. Eleverna 

använder tallinjen som ett instrument för att få rätt, vilket följande citat synliggör. 

W- I 

I - Ja Wilma 

W – När det typ var 8+8 så, eller jag menar 9+9 så bara drog jag till 18.( W visar med 

fingret hur hen dra snabbt på bordet) 

I – Bara drog du direkt? 

W – Ja och så var det rätt (W nickar samtidigt till I) 

I det ovanstående citatet framgår det att eleven dragit fingret på tallinjen i hopp om att få 

rätt. På ett likande sätt berättar eleverna att de chansar sig fram med hjälp av tallinjen: 

T – De dra till tills det blir rätt därför gör dom så 

I - Ja ha, tills det blir rätt, men varför då? 

T – Man kan inte 

I - Hur gör man då, när man inte förstår?   Vad säger du Jesper? 
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E – Då bara drar man så kanske man får rätt.  

W- Ja!! 

J – Jag brukar bara (W avbryter J) 

W – En gång så drog jag bara dra så blev det helt rätt för att jag bara drog (W visar med 

fingret genom att dra det fram och sedan tillbaka) 

I – Chansade du? 

W – Ja (W nickar mot I) 

Vid intervjun framgår att eleverna är ute efter rätt svar och strategin som används för att 

nå svaret har inte någon avgörande betydelse för dem. Eleverna chansar sig fram till rätt 

svar. I elevernas beskrivningar framkommer det hur de drar fram och tillbaka på tallinjen 

med förhoppningen att få fram den differens eller summa som efterfrågas på skärmen. 

Tallinjen används inte som ett hjälpmedel för att komma fram till en lösning utan som ett 

sätt att få rätt svar och för att komma vidare i spelet. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Observationer i kombination av fokusgruppsintervjuer har fungerat väl som instrument för 

insamling av data till studien. Eftersom syftet berörde hur eleverna hanterade tallinjen i 

Vektor fann det sig naturligt att använda observation som en av metoderna i studien. 

Genom observationer möjliggörs det att ta del av både det som görs och uttrycks vid 

hantering av tallinjen på surfplattor i Vektor. Då det kan vara svårt att på förhand känna 

till vilka olika sätt som används på tallinjen gör att studien erbjuder ny information. 

Reliabiliteten i studien kan upplevas bristfällig då observationen genomfördes i ett 

grupprum och inte i klassrummet. Dock genomfördes observationen samtidigt som de 

övriga klasskamraterna arbetade med samma sak, vilket jag tror var en bidragande faktor 

till att observationerna blev så pass autentiska som de blev. Hade istället observationen 

genomförs när klasskamraterna hade arbetat med något annat är det inte säkert att utfallet 

hade blivit det samma. 

Observationen av elevernas hantering av tallinjen i Vektor pågick i ungefär 25 minuter. 

För att säkerställa validiteten i studien har flera inspelningsverktyg används vilket jag tror 

bidrog till en bättre genomförd analys av materialet, till skillnad från om jag bara hade valt 

att använda ljudinspelningar eller enbart en videokamera. Det var lite problematiskt att få 
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till samtliga vinklar med diverse videoutrustningarna för att på bästa sätt spela in elevernas 

hantering av tallinjen. Samtidigt upplevde jag inte att det påverkade eleverna utan att de 

var inställsamma till att jag var intresserad av dem och hur de hanterade uppgifterna. Dock 

framgick det under analysen av materialet att det fanns vinklar som borde ha justerats bättre 

för att erbjuda tydligare bilder av skeenden. 

Ytterligare videoutrustning hade varit att föredra för att erbjuda än bättre tolkningar av det 

som skedde under observationen. Även att anteckningar fördes genomgående hade 

ytterligare kameravinklar varit att föredra. Tidigare erfarenhet av Vektor medförde att jag 

kände till att eleverna skulle befinna sig på olika banor, vilket innebar att det var svårt att 

själv notera hur samtliga elever hanterade tallinjen.  

En nackdel med studien är antalet observationer. Resultatet hade troligen sett annorlunda 

ut om fler observationer hade genomförts. I efterhand kan jag konstatera att studiens 

trovärdighet hade förbättrats om både yngre och äldre elever inkluderats i observationer. 

Det är även möjligt att större variation av uppfattningar hade framkommit om en ytterligare 

fokusgruppsintervjuer hade genomförts. Därför hade ytterligare intervjuer varit att föredra. 

Till en början övervägdes enskilda intervjuer som metod för att få ett större omfång av data 

att behandla. Eftersom jag aldrig tidigare träffat eleverna ansåg jag att fokusgruppsintervju 

var att föredra före enskilda intervjuer. På så sätt möjliggjordes ett rikt och nyanserat 

innehåll som tillät eleverna att yttra sig. En annan metod som övervägdes för studien var 

enkäter för att ge så exakta svar som möjligt som går att analyseras kvantitativt. Dock var 

inte enkäter av relevans då det inte möjliggör följdfrågor eller förtydligande utan det 

stannar av vid frågan. Det framgår även att barn i de yngre åldrarna inte har ett fullt 

utvecklat skriftspråk som därmed kan innebära att eleverna inte kan formulera sig i den 

utsträckning som studien kräver (Hirsh, 2017).  

Fokusgruppsintervjun med eleverna pågick i 35 minuter, vilket nästan var för länge. De 

sista 5 minuterna blev det väldigt tydligt att tiden var för långt eftersom eleverna började 

intressera sig för annat i rummet än för mina frågor. Det är svårt att förutse om intervjun 

hade bidragit med ytterligare och djupare innehåll om jag varit bekant med eleverna sedan 

tidigare. Dock anser jag att innehållet i förhållande till tillgänglighet av elever samt att det 

som framkom vid intervjun var högst relevant för studien och därmed tillräckligt. Eleverna 

som medverkade i studien hade fått både sina pedagogers och vårdnadshavares tillstånd att 
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delta i studien samt att eleverna själva medgivit sitt deltagande i studien. Det var en central 

aspekt för att kunna genomföra studien. Den matematiska förståelsen hos eleverna var av 

olika karaktär vilket var viktigt eftersom jag ämnade undersöka elevers olika uppfattningar 

av Vektor. I gruppen som intervjuades fanns även lika fördelning mellan könen vilket jag 

ser som en fördel för ett nyanserat innehåll. Transkriberingarna har genomförts i direkt 

anslutning efter avslutad observationen och fokusgruppsintervju. 

För att höja validiteten i studien hade en extra persons närvaro gynnat både observationen 

och fokusgruppsintervjun. Ytterligare ögon hade möjliggjort att saker som sker under 

observationen inte förbises vilket hade gynnat studiens trovärdighet. Samma aspekt går 

även att applicera på fokusgruppsintervju. Även att både observationen och 

fokusgruppsintervjun videoinspelades är det möjligt att saker som sker förbises av diverse 

anledningar. Fel vinklar från inspelningsmaterial eller att något sker under tiden som 

forskaren noterar kan medföra att centralt innehåll förbises eller uteblir. Det kan även vara 

så att forskaren inte uppmärksammar vad den eller de medverkande försöker förmedla, 

vilket innebär att betydelsefull information kan falla bort. Om en extra person hade 

närvarat vid intervjun är det möjligt att ytterligare frågor hade varit del i studien. Det är 

även möjligt att det hade förekommit fler eller andra följdfrågor om en ytterligare 

intervjuare hade närvarat vid fokusgruppsintervjun. Vidare hade en ytterligare person 

kunnat bidra med en djupare analys av materialet då det hade erbjudit mer reflektion kring 

innehållet.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka tallinjens betydelse i det självinstruerande digitala 

läromedlet Vektor, för elever i årskurs 1-3. För att möta studiens syfte användes två 

frågeställningar som kommer att diskuteras var för sig.  

På vilka olika sätt använder elever tallinjen i det digitala läromedlet Vektor? 

Det framgår av analysen att eleverna använder tallinjen i Vektor på fem olika sätt. I Räkna 

ett till ett framgår det att eleverna räknar varje enskilt streck som är markerat på tallinjen 

och på så sätt verkar förstå att varje streck symboliserar en siffra. Det hänger samman med 

definitionen av tallinjen som Kiselman & Mouwitz (2008) ger. Dock är det värt att notera 

att nickningar kan förekomma samtidigt som eleven räknar på tallinjen vilket kan liknas 
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med det som sker i sättet Kombinerar med fingerräkning. Det som särskiljer sättet 

fingerräkningen från Räkna ett till ett är att fingerräkningen tar över tallinjens roll som 

hjälpmedel. I Räkna ett till ett används tallinjens streck för att komma fram till en summa 

eller differens. När Kombinera med fingerräkning tillämpas sker uträkningen först och 

främst av fingrarna. Tallinjen används bara för att dra fram till det som efterfrågas på 

skärmen och inte för att göra uträkningen. I både Räkna ett till ett och Kombinerar med 

fingerräkning synliggörs Fusons (1992) andra steg av räknestrategier, ”Abbreviated 

Sequence Counting Procedures”. Båda sätten synliggör att någon from av stöd 

förekommer eller att ett till ett räknande används utan att alla tal räknas med. Eleverna 

räknar från det första angivna talet vilket ytterligare styrker Fusons (1992) andra 

räknestrategi. Det är värt att notera att elever i de yngre åldrarna inte alltid har 

automatiserat hela talområdet 0-100. Därför är det inte helt ovanligt att använda redskap i 

form av konkret material eller fingrarna för att få fram en summa eller differens. Det tror 

jag blir särskilt viktigt när eleverna inte kan se svaret framför sig eller vet hur de kan 

tillämpa tallinjen.  

I sättet Dra snabbt framgår det att eleverna inte är säkra på vilken summa eller differens 

som efterfrågas. Genom att dra fram och tillbaka och på så sätt prova olika alternativ 

försöker eleverna närma sig uppgiftens problem. Här framgår det att eleverna inte ser hur 

tallinjen kan erbjuda hjälp för att komma fram till det som uppgiften på skärmen vill att de 

ska komma fram till. Det är oklart om det hänger samman med det som Cheng (2012) 

menar sker när elever fastnar i konstant upp- och nedräknade. Vidare tror jag att det hade 

behövs en förtydligande instruktion och undervisning av tallinjen för att möta det här sättet 

av hantering. Dra snabbt kanske inte hade förekommit som sätt i studien om eleverna på 

förhand känt till hur tallinjen kan användas som ett hjälpmedel. Kilpatric et al. (2011) tar 

upp flera möjligheter som tallinjen kan erbjuda. Dock förutsätter det en grundlig 

genomgång av hur det ser ut i praktiken vilket blir bristfället då det saknas verbala 

instruktioner i Vektor (Cognition Matter. u.å.). Troligen hade flertalet av eleverna behövt 

någon ytterligare form av representation eller auditiv instruktion för att förstå tallinjens 

funktion. Även att Vektor erbjuder flera representationer genom både bilder, symboler och 

en fysisk tallinje så sker elevers inlärning på olika sätt. Vektor kanske inte är till för alla. 

I Uppdelning av tal framgår det att eleverna delar upp tal för att närma sig den summa eller 

differens som efterfrågans. Tallinjen verka fylla en viktig funktion genom de avstamp som 
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eleverna gör. På liknande sätt som i Räkna ett till ett används strecken i tallinjen för att 

lösa uppgifterna. Till skillnad från att räkna varje enskilt streck användas flera streck i 

block i Uppdelning av tal. Det rör sig exempelvis om att dela in i grupperingar om två, fem 

eller tio streck i taget. Följande sätt påminner till viss del om Fusons (1992) tredje 

steg,”Derived Fact and Known Fact Procedures” genom att eleverna verkar ha befäst 

tabellkunskaper som de kan ta vara på för att lösa problemet. Eleverna verkar se att de inte 

behöver använda varje enskilt streck utan att det går att ta flera steg i taget för att komma 

vidare. Lärare skulle kunna ta tillvara på sättet Uppdelning av tal i undervisningen genom 

att låta elever visa för varandra hur tallinjen användas. Uppdelning av tal kan likna det som 

framgår i studierna om möjligheterna som tallinjen kan erbjuda. Det innebär att se tallinjen 

som en tillgång för att förstå tals uppbyggnad och inbördes relationer som både Kilpatric 

et al. (2011), Booth & Siegel (2008) och Cheng (2012) tar upp.  

Det är svårt att med säkerhet veta hur sättet Se svaret går till. Utifrån min tolkning rör det 

sig om automatisering av det talområde som uppgiften behandlar. Se svaret liknar därför 

Fusons (1992) tredje steg ”Derived Fact and Known Fact Procedures”. Eleven använder 

tidigare känd fakta och får fram det som efterfrågas. Något som är värt att diskutera utifrån 

observationen är vad som kan vara anledningen till att tallinjen inte används i vissa fall. I 

några av sätten framgår det att tallinjen används till viss del eller inte alls. Jag tror inte att 

det rör sig om en begränsning i det visuospatiala skissblocket som Dumontheil & Klingberg 

(2011) lyfter utan att andra faktorer även spelar in. Möjligen kan det bero på bristande 

förkunskaper, otydliga instruktioner, bristande motivation eller att tallinjen kanske inte 

upplevs meningsfull. Syftet med Vektor är att träna arbetsminnet, talförståelsen samt 

problemlösningsförmågan där tallinjen utgör en av sätten som ska möjliggöra det 

(Cognition Matters u.å.). Tallinjen i det digitala läromedlet erbjuder goda möjligheter för 

att utveckla matematiska förmågor. Dock ställer jag mig kritisk till att det är i alla elevers 

intresse att det sker enskilt framför en skärm.  

Flera av sätten som används på tallinjen skulle kunna användas som en grund kring 

taluppfattning. Dock bör det föras en diskussion om varför de olika sätten framkommer 

och varför vissa är bättre än andra. Det framgår i flera studier att tallinjen kan erbjuda stora 

möjligheter gällande taluppfattning, samband mellan tal och uppdelning av tal (Kilpatrick 

et al., (2001); Booth & Siegel, (2008).). Dock förutsätter det att eleverna vet hur tallinjen 

ska hanteras. Därför är jag tveksam till om det är bra att enbart använda tallinjen enskilt. 
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Jag tror eleverna skulle behöva en genomgång av tallinjen före Vektor för att de ska kunna 

se nyttan med tallinjen.  

Hur använder eleverna tallinjen i Vektor? 

I analysen har kategorisering skett utifrån elevernas uppfattningar av tallinjen, vilket har 

bidragit till beskrivningskategorier som inte varit definierade på förhand. Kategorierna 

illustrerar elevers beskrivningar av tallinjen och hur de använder tallinjen i Vektor.  

En aspekt som framkommit vid analysen är att elever beskriver tallinjen som ett måste och 

som något som möjliggör att chansa på för att få rätt. Eleverna verkar inte se tallinjen som 

ett hjälpmedel utan som ett redskap som de måste använda för att ta sig vidare, något som 

i sin tur inte berörs i tidigare studier som legat till grund för det digitala läromedlet Vektor. 

I både Link et al. (2013), Käser et al., (2013) och Kucian et al. (2011) studier berörs främst 

hur elevers arbetsminne har förbättras genom daglig träning under ett förutbestämt 

tidsintervall på någon form av tallinje. I studierna framgår det inte vilka tillvägagångsätt 

som används av eleverna på tallinjen för att ange differenser och summor. Det blir tydligt 

att intresset inte att se hur eleverna hanterar tallinjen i studierna som ligger till grund för 

utvecklingen av Vektor. I Käser et al. (2013) nämns det att elever upplever att programmet 

är kul och innovativt, dock utan vidare reflektion varför det upplevdes så.  

Det framgår även att eleverna ser tallinjen som något som hör samman med ett specifikt 

angivet talintervall. I Tallinjen som olika tallinjer framgår det att eleverna verkar koppla 

samman tallinjen med det talområde som de arbetar på. Det finns flera tallinjer, en har 

talomfånget 0-10, en annan har 0-15. Genom resonemanget i gruppen utvecklades synen 

på tallinjen från först 0-15 för sen även beröra en tallinje med intervallet 0-50. Eleverna 

beskriver inte tallinjen i likhet med dess definition som Kiselman & Mouwitz (2008) ger. 

Vad det gäller Tallinjen som ett sätt att träna hjärna hänger den samman med det som 

Klingberg (2011) tar upp. I fokusgruppsintervju återkommer uttalandet ” För att komma 

ihåg saker ” flera gånger som ett svar till varför tallinjen används i Vektor. Eleverna 

beskriver att det är bra träna hjärnan för att komma ihåg saker. Det intressanta i det 

resonemanget är att eleverna inte nämner att bli bättre på matematik som anledning till 

varför de tror att tallinjen används i Vektor. I de studier som genomfört med tallinje har 

syftet varit att förbättra matematiska förmågor vilket eleverna i min studie inte nämner.  
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Utifrån resultatet går det inte att dra generella slutsatser. Det vill säga att alla elever 

uppfattar tallinjen i Vektor på de sätt som eleverna i min studie gjorde. Jag tror dock att 

det finns belägg att utgå från att flertalet elever uppfattar tallinjen i Vektor på likande sätt 

som framkom i studien. Resultat kan på så vis bidra med förförståelse av hur elever förstår 

tallinjen och vad den kan erbjuda. Lärare kan ta tillvara på informationen som framkommit 

angående elevers beskrivningar vid planering av tallinjens funktion. Det kan i sin tur bidra 

till att elever förstår hur tallinjen kan fungera som ett hjälpmedel och därmed uppfattar 

innehållet meningsfullt och förstår hur de kan använda tallinjen. Därmed anser jag att 

studiens syfte kan ses som uppfyllt. 

Avslutande ord och vidare forskning 

Arbetet med studien har varit tidskrävande samtidigt upplever jag det givande för mitt 

kommande läraruppdrag. Observationen och fokusgruppsintervjun har inneburit nyttiga 

erfarenheter som jag kommer kunna ta tillvara på i min framtida yrkesutövning. 

Erfarenheterna berör främst hur elever uppfattar tallinjen och hur jag på bästa sätt kan ta 

tillvara på det vid planering av undervisning. Det blir särskilt tydligt att ta tillvara på 

elevernas synpunkter angående läromedel vid reflektioner om vad ett läromedel har 

erbjudet i form av lärande. Eleverna i studien upplyste mig om saker som jag inte kände 

till vilket i ett senare led kan bidra till bättre undervisning om det tas tillvara på. Digitala 

läromedel där eleverna arbetar själva får ett allt större utrymme i undervisningen. Av den 

anledningen behöver vi som lärare stanna upp och ta oss tid att gå igenom läromedlen. Vad 

får eleverna med sig när de sitter själva och hur upplever de arbetet? 

Många tankar har väckts kring hur eleverna upplever tallinjen i det digitala läromedlet 

Vektor. Under fokusgruppsintervjun framkom det att eleverna inte hade en positiv 

inställning till Vektor. En elev uttryckte ” Vektor är inte alltid så kul”, en annan sa ”Blä för 

Vektor” samtidigt som hen pekande ner med både tummarna. När jag frågade samtliga 

elever om deras generella inställning till Vektor svarade eleverna att det är tråkigt i någon 

utsträckning. Undervisningsmoment med Vektor såg eleverna inte fram emot och någon 

menade på att hen hellre tittade ut genom fönstret för att få tiden att gå. I ett nästa steg hade 

det varit av intresse att fördjupa en studie på Vektor som helhet ur ett elevperspektiv. Det 

hade varit intressant att ta del av elevernas helhetsuppfattning av programmet Vektor. I 

tidigare studier har det framkommit att Vektor förbättrar kapaciteten i arbetsminnet och att 
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eleverna utvecklar sina matematiska förmågor samt att elever tycker det är kul. Dock 

saknas det studier om hur elever på djupet upplever att använda det självstuderande 

läromedlet. Är det verkligen till allas fördel att använda individuella läromedel under 

tystnad?  

Ett ytterligare ämne för vidare forskning berör elevers uppfattning av tallinjen i förhållande 

till matematikundervisningen. Genom observationer eller intervjuer skulle en studie kunna 

undersöka vad elever uppfattar genom undervisning om tallinjen. För att i ett nästa steg 

kunna jämföra skillnader mellan Vektor och traditionell undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Referenslista 

Arbetsminne. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtat 17 april 2018, från 

http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetsminne  

Attard, C. (2013). Introducing iPads into primary mathematics pedagogies: An exploration 

of two teacher´s experience. Proceedings of the 36th annual conference of the Mathematics 

Education Research Group of Australasia. Hämtad 15 april, från 

https://www.merga.net.au/documents/Attard_MERGA36-2013.pdf  

Attard, C & Curry, C. (2012). Exploring the use of iPads to engage young student with 

mathematics. Proceedings of the 35th annual conference of the Mathematics Education 

Research Group of Australasia. Hämtad 15 april från https://www.merga. 

net.au/documents / Attard_&_Curry_2012_MERGA_35.pdf 

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends 

in cognitive sciences, 4(11), 417-423. Hämtad 25 april från https://www-sciencedirect-

com.proxy.library.ju.se/science/article/pii/S1364661300015382 

Booth, J.L. & Siegler, R.S. (2008). "Numerical Magnitude Representations Influence 

Arithmetic Learning", Child Development, 79(4), 1016-1031.  

Bryman. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Cayton-Hodges, G. A., Feng, G. & Pan, X. (2015). Tablet-Based Math Assessment: What 

Can We Learn from Math Apps? Educational Technology & society, 18(2), 3–20. Hämtad 

10 april från http://www.ifets.info/journals/18_2/2.pdf  

Cheng, Z-J. (2012). Teaching young children decomposition strategies to solve addition 

problems: An experimental study. Journal of Mathematical Behavior. 31(2012), 29– 47. 

Hämtad 16 maj 2018 från https://www-sciencedirect-

com.proxy.library.ju.se/science/article/pii/S0732312311000496 

Cognitions matters. Hämtat 14 februari 2018 från https://cognitionmatters.org/se 

Dahlin-Ivanoff, S., Holmgren, K. (2017). Fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur. 

Didaktorn (2016). Den magiska tallinjen. [Radioprogram]. Sveriges Utbildningsradio. 

Hämtat 16 april 2018 från https://urskola.se/Produkter/190473-Didaktorn-Den-magiska-

tallinjen 



37 
 

Doverborg-Österborg, E., Pramling, I. (1985). Att förstå barns tankar, Metodik för 

barnintervjuer. Uddevalla: Liber.  

Dumontheil, I. & Klingberg, T. (2011). Brain activity a visuospatial working memory 

task predicts arithmetical performance 2 years later. Cerebral Cortex 

DOI:10.1093/cercor/bhr175 

Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber. 

Fuson, K, C. (1992). Research on whole number addition and subtraction. I Grouws, D. A. 

(Red.), Handbook of Reseach on Matematics Teaching and Learning (s. 243-275). New 

York. Macmillan Library Reference. 

Hirch, Å. (2017). Formativ undervisning. Utveckla klassrumspraktiker med lärande i 

fokus. Stockholm: Natur & Kultur. 

Hung, C-Y., Chih-Yuan Sun, J. & Yu, P-T. (2015). The benefits of a challenge: student 

motivation and flow experience in tablet-PC-game-based learning. Interactive Learning 

Environments, 23, 172-190. DOI: 10.1080/10494820.2014.997248 

Käser, T., et al. (2013). Design and evaluation of the computer-based training program 

Calcularis for enhancing numerical cognition. Frontiers in Psychology, 4, 489 (2013). 

Hämtad 15 april, från https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2013.00489/full 

Kiselman, C., Mouwitz, L. (2008). Matematiktermer för skolan. Göteborg: Livréna. 

Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. Trends Cogn Sci. 14(7), 

317-24. DOI 10.1016/j.tics.2010.05.002 

Klingberg, T. (2011). Den lärande hjärnan: om barns minne och utveckling. Falkenberg: 

Natur & Kultur. 

Klingberg, T. (2016). Hjärna, gener och jävlar anamma. Stockholm: Natur & Kultur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kyriakides, A. O., Meletiou-Mavrotheris, M. & Prodromou, T. (2016). Mobile 

technologies in the service of students’ learning of mathematics: the example of game 

application A.L.E.X. in the context of a primary school in Cyprus. Mathematics Education 

Research Journal, 28, 53–78. DOI 10.1007/s13394-015-0163-x 



38 
 

Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

Link, T. M., Huber, S., Fischer, U., & Nuerk, H-C. (2013). Walk the number line – An 

embodied training of numerical concepts. Trends in Neuroscience and education 2, 74-84. 

Hämtad 10 maj 2018 från https://www-sciencedirect-

com.proxy.library.ju.se/science/article/pii/S2211949313000197 

Marton, F., & Booth, Shirley. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Nemmi, N., Helander, E., Helenius,O., Almeida, R., Hassler,M., Räsänen, P. & Klingberg, 

T. (2016). Behavior and Neuroimaging at Baseline Predict Individual Response to 

Combined Mathematial and Working Memory Training in Children. Developmental 

Cognitive Neuroscience. 20(2016), 43-51. DOI: 10.1016/j.dcn.2016.06.004. 

Nordness, P, D., Haverkost, A. & Volberding, A. (2011). An Examination of Hand-held 

Computer-assisted Instruction on Subtraction Skills for Second Grade Students with 

Learning and Behavioral Disabilities. Journal of Special Education Technology, 26(4). 15-

24. Hämtad 15 april 2018 från https://works.bepress.com/philip_nordness/7/ 

Pappasappar. (2016). Hämtad 30 april 2018 från https://www.pappasappar.se/vektor/ 

Schel, M. & Klingberg, T. (2016). Specialization of the right intraparietal sulcus for 

processing mathematics during development. Cerebral Cortex. 27(9), 4436-4446. DOI: 

10.1093/cercor/bhw246. 

Skolverket. (2017a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Reviderad 2017). Hämtad 10 april 2018 från 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 

Skolverket. (2017b). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. (Reviderad 2017). 

Hämtad 10 april 2018 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3794 

Tallinje. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 11 april 2018, 

från http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tallinje(hämtad 

2018-04-11) 

Vetandets värld (2018). Så kan digitala läromedel göra nytta i skolan. Radioprogram. 

Sveriges Radio. Hämtad 17 april från 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1040904?programid=412 



39 
 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 13 

april 2018 från: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Wallin, F.(2017, 23 februari). Torkel Klingberg: Träna dina elever till bättre resultat. 

Skolansvarld.se. Hämtad från http://skolvarlden.se/artiklar/torkel-klingberg-trana-dina-

elever-till-battre-resultat    

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Zhang, M., Trussell, R. P., Gallegos, B., & Asam, R. R. (2015). Using Math Apps for 

Improving Student Learning: An Exploratory Study in an Inclusive Fourth Grade 

Classroom. TechTrends, 59(2), 32-39. Hämtad 15 april 2018 från 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11528-015-0837-y 

.



1 
 

Bilaga 1 

Brev till rektor för … skola och pedagoger i årskurs 1 på … skola. 

Hej,  

Vi heter Sofi Carlsson och Jenny Hérard och är blivande lärare, vi läser nu 

vår sista termin på grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till 

årskurs 3 på Jönköpings University. Under våren 2018 skall vi skriva vårt 

examensarbete som kommer att behandla elevers tankar kring matematikappen 

Vektor. Eftersom vi skriver två separata uppsatser fast med samma inriktning är 

vi intresserade av att observera och intervjua lärare och elever som använder 

Vektor som en del av sin matematikundervisning. Vi är särskilt intresserade av 

elever i de lägre åldrarna och undervisande pedagoger i samma åldrar då vi själva 

kommer att undervisa i de här åldrarna när vi är klara med vår lärarutbildning i 

juni. Förra året genomförde vi även en gemensam litteraturstudie om appars 

inverkan på matematikundervisningen och ser därför den här studien som en 

förlängd arm av litteraturstudien.  

Sofi önskar att få observera hur Era elever hanterar Vektor i 

undervisningen. Hon önskar även att få intervjua några elever i samband med 

hennes examensarbete för att få en förståelse kring hur eleverna upplever att det 

är att använda appen Vektor som ett sätt att lära sig matematik. Intervjun 

kommer att innehålla några enkla frågor där Era elever får möjlighet att visa vilka 

tankar elever har kring appen Vektor. Självklart kommer alla elever att vara 

anonyma, där det inte kommer att vara möjligt att urskilja Era elever i våra 

uppsatser. Sofi önskar få Er tillåtelse att observera och intervjua Era elever. För 

att möjliggöra studien behövs tillstånd från vårdnadshavare därmed medföljer 

även ett informationsbrev till vårdnadshavare, vilket ni finner längre ned i 

dokumentet.  

Jenny önskar att få observera hur några pedagoger hanterar Vektor i 

undervisningen. Hon önskar även att få intervjua några pedagoger i samband 

med hennes examensarbete för att få en förståelse kring hur pedagogerna 

upplever appen Vektor som ett sätt att lära sig matematik. Intervjun kommer att 

innehålla några enkla frågor där pedagogerna får möjlighet att förmedla tankar 

och synpunkter kring appen Vektor. Självklart kommer alla pedagoger att vara 

anonyma, där det inte kommer att vara möjligt att urskilja Era elever (pedagoger) 

i våra uppsatser. Jenny önskar få Er tillåtelse att observera och intervjua några 

pedagoger. För att möjliggöra studien krävs tillstånd från berörda pedagoger i åk 

1 därmed medföljer även ett medgivande till att delta i observationer och 

intervjuer, vilket ni finner längre ned i dokumentet.  
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Bilaga 2 

Brev till vårdnadshavare som har barn i årskurs 1 på … skola. 

Hej,  

Vi heter Sofi Carlsson och Jenny Hérard och är blivande lärare, vi läser nu vår 

sista termin på grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till årskurs 3 

på Jönköpings University. Under våren 2018 skall vi skriva vårt examensarbete 

som kommer att behandla barns och elevers tankar kring matematikappen 

Vektor. Vi önskar att få observera hur Ert barn hanterar Vektor i 

undervisningen. Vi önskar även att få intervjua Ert barn i samband med vårt 

examensarbete för att få en förståelse kring hur barnen upplever att det är att 

använda appen Vektor som ett sätt att lära sig matematik. Intervjun kommer att 

innehålla några enkla frågor där Ert barn får möjlighet att visa vilken strategi hen 

använder. Självklart kommer alla barn att vara anonyma, där det inte kommer att 

vara möjligt att urskilja Ert barn i våra uppsatser. Vi önskar få Er tillåtelse att 

observera och intervjua Ert barn, om så är fallet, vänligen underteckna och 

återlämna denna lapp så fort som möjligt. 

Till eleven  

Går det bra att jag observerar dig                         Ja____ Nej_____ 

Går det bra att jag intervjuar och spelar in dig      Ja ____Nej_____ 

 

Till vårdnadshavare  

Ja, mitt barn ________________ får observeras 

 

Ja, mitt barn _____________får delta i intervjun  

 

______________________________ målmans underskrift 

 

Har ni frågor kan ni kontakta Sofi Carlsson på e-post XX eller på telefon XX 

 

 

 

mailto:kaso1425@student.ju.se
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Bilaga 3 

Observationsschema 

Sekvens Uppgift i Vektor 

 

Hur gör hen? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide  

Rent praktiskt ska befinna oss i ett rum utan störande eller tänkbara störande moment.  

Innan intervjun startar, börja med att informera om: 

 Vad som är min studies övergripande syfte samt att uppsatsen kommer att bedömas och 

hanteras av Jönköping University, högskolan för lärande och kommunikation.  

 Be om tillåtelse samt bekräfta godkännande från respondenterna/eleverna för att kunna 

genomföra transkribering av innehållet och hur det senare kommer att hanteras i min 

uppsats.  

 Uppmuntra respondenten/eleverna till att svara utförligt och öppet utifrån personliga 

erfarenheter av det digitala läromedlet, åsikter & förhållningssätt vid bemötandet av 

intervjufrågorna.  

 Informera respondenten/eleverna om att jag kommer föra stödanteckningar fortlöpande 

samt filmning även kommer att förkomma under intervjuprocessen för att jag ska få med 

så mycket innehåll som möjligt för att inte glömma väsentligt innehåll i form av tankar, 

idéer och reflektioner.   

Intervjufrågorna ska ske i identisk ordning.   

1. Vad är det här? (peka på tallinjen) 

a. Vad gör den? 

2. Hur gör du i den här banan? 

a.  Visa/berätta, jag förstår inte  

3. Hur gör du när du inte förstår vad du ska göra? 

a. Vad gör fröken, kompisen? 

4. Hur gör du/ni när du löser de här uppgifterna? 

a. Kan du/ni inte visa mig? 

Följdfrågor 

Mina intervjufrågor ska uppmuntra eleverna till utförliga och intressanta svar som kan 

bidra med följdfrågor av öppen karaktär där eleverna upplever att de kan tala fritt. 

Följdfrågorna är till viss del situationsbaserade till den fokusgrupp som jag intervjuar och 

observerar vilket följaktligen inte går att med full säkerhet att på förhand att uttrycka. 

Dock kan tänkbara följdfrågor beröra exempelvis: motivering av hantering av uppgifter i 

det digitala läromedlet, hur respondenterna/eleverna förhåller sig till sina kamraters 
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strategier om att hantera tallinjen i Vektor, Hur skiljer sig din syn gentemot kamratens 

syn i att lösa den här uppgiften, Vem hjälper dig när du inte förstår, Vem talar du med 

när du blir osäker, Vad heter den här, Varför använder du tallinjen, Varför är det kul, 

Varför är det jobbigt, Varför är det svårt/klurigt, Varför är det här inte matte osv. 

Avslutning 

 Granska ifall mina intervjufrågor har besvarats enligt mitt tänkta syfte. Det 

genomförs för att säkerställa att innehåll av betydelse inte ska förbises. Det berör 

även om det skulle vara så att något kan ha uppfattats otydligt och därmed 

behöver förtydligas eller omformuleras för att ge ett bättre svar.  

 Fråga mina respondenter/elever ifall de vill tillägga något innan transkriberingen 

avslutas för att förtydliga något eller om det finns något som de tycker att jag har 

glömt att behandla. 

 Avslutningsvis tackar jag för intervjun och visar min tacksamhet för att jag har 

fått höra elevernas tankar. Jag förtydligar ännu en gång att det insamlade 

materialitet kommer att bidra med mycket hjälp för att jag ska kunna bli en bättre 

lärare. 
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Bilaga 5 

Stöd vid intervju 

Samtal inter intervju! 

VETA MÅLET 

Berätta allt ni kan och vill, jag 

lyssnar gärna  

Om du ska förklara för en 

kompis…. 

Berätta för mig? 

Visa för mig 

 Visa med dina händer 

Hur gör du? 

Hur menar du? 

Beskriv vad som händer? 

Nu förstår jag inte… 

Berätta igen… 

Kan du inte säga igen, 

Varför då? 

 

Jaha  

Upprepa svaret  

Hur tror du att den som svarat 

såhär har tänkte? 

Bara så jag fattar… upprepa 

svaret 

 menar du såhär…? 

 menar du att…? 

 Stämmer det att…? 

Vilka likheter ser du mellan de 

här mönstren? 

Vilka skillnader ser du? 


