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SAMMANFATTNING 

___________________________________________________________________________ 

Tallinjen i det digitala läromedlet Vektor – en intervjustudie om lärares beskrivningar    
av tallinjen i Vektor  

Av: Jenny Hérard    Antal sidor: 34 
___________________________________________________________________________ 

Samhällets teknikutveckling har bidragit till en förändring i läroplanen som träder i kraft 

hösten 2018. Förändringen innebär att digital kompetens har tillkommit. Flera forskare 

påpekar att det är av stor vikt hur den digitala tekniken används för att ett positivt resultat 

i undervisningen ska uppnås. Det digitala läromedlet Vektor har blivit allt vanligare i 

skolor runt om i Sverige. I Vektor används tallinjen i vissa av övningarna för att lösa 

additions- och subtraktionsuppgifter. Syftet med den här studien är att undersöka hur 

lärare beskriver tallinjens betydelse i det digitala läromedlet Vektor i 

matematikundervisningen för årskurs F-3. Följande frågeställningar ska besvaras: På 

vilka sätt beskriver lärare att tallinjen i Vektor används av elever? och Vilka möjligheter 

och hinder för elevers utveckling av taluppfattning framträder i lärares beskrivningar av 

tallinjen? Datainsamling har skett via semistrukturerade intervjuer med fem lärare. 

Resultatet visar att det enligt lärares beskrivningar förekommer flera olika sätt som 

eleverna använder tallinjen på i Vektor. Vidare beskriver även lärarna möjligheter och 

hinder som de har upplevt med tallinjen i Vektor. En möjlighet som lärare beskriver är att 

tallinjen kan användas som ett redskap för elevernas tänkande. De menar då att elevernas 

tänkande kan struktureras med hjälp av tallinjen. Ett hinder som lärare beskriver med 

tallinjen i Vektor är att den vid vissa övningar saknar gradering, vilket orsakar problem 

för vissa elever.  

___________________________________________________________________________ 
Sökord: matematikundervisning, tallinje, Vektor  
___________________________________________________________________________  
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ABSTRACT 

___________________________________________________________________________ 

The number line in the digital learning tool Vector – an interview study of teacher´s 
descriptions of the number line in Vector  

By: Jenny Hérard    Pages: 34 
___________________________________________________________________________ 

The technology development in our society has led to a change in the teaching 

curriculum that will come into effect in the fall of 2018. Skills in digital Technology have 

been added to the new curriculum. Several researchers point out that the use of digital 

technology is of great importance in order to achieve a positive outcome in teaching. The 

digital learning tool Vector has become more common in schools around Sweden. In 

Vector, the number line is used in some of the exercises as an aid to solving addition and 

subtraction tasks. The purpose of this study is to investigate how teachers describe the 

significance of the number line in the digital learning tool Vector when teaching 

mathematics to students in pre-school to third grade. The following questions will be 

addressed: In what different ways do teachers describe that the number line in Vector is 

used by students? and What opportunities and obstacles to students’ number sense 

appear in the teacher's descriptions of the number line? Data collection was performed 

through semistructured interviews with five teachers. The results show that, according to 

teacher’s descriptions, there are several different ways in which the students use the 

number line in Vector. Furthermore, the teachers also describe the possibilities and 

obstacles they encounter with the number line in Vector. One possibility that the teachers 

describes is that the number line can be used as a tool for the students' thought process. 

Teachers claim that the students' thinking can be structured using the number line. The 

number line in Vector is not graded, this is described by teachers as an obstacle because 

it causes problems for some students. 
___________________________________________________________________________ 
Key words: mathematics education, number line, Vector  
___________________________________________________________________________  
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Inledning 

I det svenska samhället pågår en ständig teknisk utveckling och samhället som dagens 

elever lever i blir alltmer digitaliserat. Det här har även påverkat dagens skola, vilket har 

lett till en förändring av läroplanen, där nya skrivningar angående digitalisering har 

tillförts. Syftet med förändringen är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en 

förståelse för digitaliseringens betydelse för samhället och individerna. Det handlar också 

om att stärka elevers förmåga att använda digitala verktyg för att bland annat lösa 

matematiska problem. Förändringarna träder i kraft från och med höstterminen 2018 

(Skolverket, 2017c).  

 

Calderon (2015) menar att digital teknik kan ha en positiv betydelse för elevers lärande. 

Digital teknik kan innebära fördelar såsom att det kan skapa variation i undervisningen 

samt att det kan underlätta för lärare och elever när det gäller individanpassning. Gulzs 

forskning visar att läraren har en viktig roll då digitala läromedel ska användas i 

undervisningen. Det krävs att läraren är väl insatt i hur det digitala läromedlet fungerar 

samt att läraren har en egen idé om hur och varför den ska användas. Det bästa är att 

använda adaptiva digitala läromedel, det vill säga läromedel som anpassar 

svårighetsgraden efter elevens förmåga, samt är avgränsade till ett specifikt matematiskt 

innehåll (Vetandets värld, 2018). 

 

Det digitala läromedlet Vektor har blivit allt vanligare i svensk skola. Enligt stiftelsen 

Cognition Matters (u. å.) har omkring 80 % av Sveriges kommuner elever som arbetar 

med Vektor. I Vektor återkommer tallinjen i de uppgifter där elevernas taluppfattning 

tränas (Cognition Matters, u. å.). Hjärnforskaren Klingberg (Didaktorn, 2016) menar att 

det centrala för att barns taluppfattning ska utvecklas är att låta eleverna arbeta med 

tallinjen. Han menar vidare att förståelse för hur tal förhåller sig till varandra är viktigt 

för barns taluppfattning och att tallinjen beskriver förhållandet mellan talen och är en 

representationsform för tal (Didaktorn, 2016). Enligt Kilhamn (2014) är det dock av stor 

vikt för elevers förståelse och användning av tallinjen som ett verktyg i 

matematikundervisningen att elever undervisas om hur tallinjer kan fungera både som ett 

stöd vid matematiska resonemang, men även hur de kan visualisera tals relationer till 

varandra. Eftersom tallinjen har fått en stor betydelse i det digitala läromedlet Vektor har 
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det lett till ett intresse från min sida att undersöka lärares syn på användandet av tallinjer 

som resurs i matematik.  

 

I min studie har jag valt att utföra semistrukturerade intervjuer med lärare som använder 

Vektor i sin undervisning. Genom min uppsats hoppas jag bidra med kunskap om lärares 

beskrivningar av tallinjen i det digitala läromedlet Vektor. 
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Bakgrund 

Det digitala läromedlet Vektor 

Det första projektet med Vektor började i Sollentuna kommun under vårterminen 2016. I 

projektet deltog omkring 600 barn. Både lärarnas omdöme och elevernas resultat visade 

sig vara positiva. Resultaten som har uppmärksammats är att efter en träningsperiod med 

40 träningstillfällen under 8 veckor har sexåriga elevers matematikkunskaper förbättrats 

lika mycket som de förväntats göra under ett år. Det här har resulterat i att fler skolor runt 

om i Sveriges kommuner har börjat använda Vektor (Cognition Matters, u. å.). 

Det digitala läromedlet Vektor är uppbyggt som ett spel. Syftet med att låta eleverna 

träna med Vektor är att ge alla elever en grundläggande talförståelse samt att träna 

arbetsminnet. Appen är framtagen för att kunna användas av elever utan förkunskaper i 

matematik och tanken är att de med hjälp av appen ska lära sig på egen hand. Dock är det 

inte tänkt att arbetet med Vektor ska ersätta den ordinarie matematikundervisningen, utan 

rekommendationen är att den ska fortlöpa parallellt (Cognition Matters, u. å.). Vektor 

finns tillgänglig över hela världen. Det förekommer inga skriftliga eller talade 

instruktioner till uppgifterna, utan eleven får hjälp av en pekande hand vid nya moment. 

Handen kommer även fram om eleven tar lång tid på sig att lösa uppgifterna. En fördel 

som förekommer med det digitala läromedlet Vektor är att det anpassar sig till elevernas 

kunskapsnivå. Uppgifternas svårighetsgrad anpassas automatiskt beroende på hur 

eleverna presterar på de olika uppgifterna (Kroon, 2017). Enligt forskaren Gulz är just 

anpassning efter individens förmåga av stor betydelse för att det digitala läromedlet ska 

ha en positiv inverkan på elevernas lärande (Vetandets värld, 2018). Tanken med appen 

är att eleverna ska arbeta med den under 30 minuter fyra till fem dagar per vecka och att 

det totalt ska pågå under 40 dagar (Kroon, 2017). 

 

Vektor laddas ner och används på en surfplatta. Lärare kan skaffa ett lärarkonto, som 

kopplas ihop med elevinloggningar. Elevinloggningarna är avidentifierade genom att 

eleverna får ett kodnamn som endast läraren och eleven får tillgång till. Lärarkontot 

tillhandhåller läraren information om elevernas prestationer, det vill säga hur fokuserat 

eleven har spelat och hur eleverna har presterat under olika uppgifter (Pappasappar, 

2016). 
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Spelet är uppbyggt som en värld av öar (se bild 1), där eleven får i uppdrag att rädda 

världen från ondskan. För att rädda en ö måste eleven klara olika uppgifter som tränar 

arbetsminnet och taluppfattningen. Uppgifterna måste klaras tre gånger för att eleven ska 

få gå vidare till nästa ö. I spelet tränar eleverna talens position samt addition och 

subtraktion med hjälp av en tallinje (se bild 2). Eleverna kan dra fram och tillbaka med 

fingret på tallinjen, men när de släpper fingret räknas det som att de svarar på uppgiften.  

Även talkamrater tränas genom att eleven på tid ska kunna dela upp talet (se bild 3). 

Vissa övningar i Vektor består av olika slags pusseluppgifter såsom tangram (se bild 4), 

där syftet är att eleverna ska tränas i problemlösning. Även elevernas arbetsminne tränas 

i Vektor, nedanstående bilder (se bild 5 och 6) visar hur en uppgift som tränar 

arbetsminnet kan se ut. Syftet med uppgiften är att eleverna ska minnas i vilken ordning 

cirklarna lyses upp i, eller som det ser ut på bilden ändrar färg till vit. Elevernas uppgift 

är sedan att minnas rätt ordning för att klara övningen (Pappasappar, 2016). 
 

 

Forskning bakom det digitala läromedlet Vektor 

Vektor har framtagits genom ett samarbete mellan hjärnforskaren Klingberg och erfarna 

spelutvecklare från stiftelsen Cognition Matters (Cognition Matters, u. å.). Vektor är 

forskningsbaserat och det bygger på forskning om tidig matematisk inlärning. En av 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 

Bild 4 Bild 5 Bild 6 
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studierna som ligger till grund för Vektor är Kucian et al. (2011) som genomförde en 

studie på 32 barn i åldern 8-10 år, varav 16 av dem hade diagnosen dyskalkyli. Under 

studien fick barnen träna med ett datorprogram som är uppbyggt på liknande sätt som 

Vektor med syftet att utveckla elevers talförståelse, där tallinjen utgjorde en central del i 

programmets övningar. Det här gjorde de 15 minuter per dag, fem dagar i veckan under 

totalt fem veckors tid. I studien framkom det att eleverna bland annat utvecklade den 

spatiala förmågan, det vill säga den rumsliga förmågan att uppfatta hur saker förhåller sig 

till varandra. Det ledde även till att de löste fler matematiska uppgifter korrekt än vad de 

hade gjort före de medverkade i studien (Kucian et al., 2011).  

 

Ytterligare en studie som utförts av Käser et al. (2013) visar att efter den genomförda 

studien sågs det en klar förbättring av elevernas resultat då det gällde talförståelse och 

beräkningar med subtraktion. Studien genomfördes i Schweiz på 32 barn där alla barn 

hade någon form av matematiksvårigheter, varav en del hade diagnosen dyskalkyli. 

Studiens syfte var att förbättra elevernas taluppfattning med hjälp av ett datorprogram 

som liknar Vektor, vilket även det inkluderar tallinjen som ett redskap för elevernas 

tänkande. Deltagarna tränade i den här studien 20 minuter per dag, fem dagar i veckan 

under 6-12 veckor. I det här Vektorliknande datorprogrammet anpassade sig uppgifterna 

efter individens förmåga vilket de deltagande eleverna ansåg var motivationshöjande 

(Käser et al., 2013). I ytterligare en studie av tallinjen av Link, Huber, Fischer och Nuerk 

(2013) som genomfördes i Tyskland med 22 barn framkommer det att de elever som fick 

träna talförståelsen med hjälp av en fysisk tallinje, det vill säga att de fick gå på en 

tallinje, förbättrade sina resultat. Med gå menas att de fick röra sig fram och tillbaka på 

en tallinje som fanns utmärkt på golvet. Det framkom även att undervisning generellt 

med hjälp av en tallinje var positivt för att elevernas taluppfattning skulle utvecklas. 

 
Grundläggande taluppfattning 

McIntosh, Reys och Reys (1992) menar att taluppfattning handlar om en generell 

förståelse för tal och operationer med tal. Vidare beskrivs begreppet involvera bland 

annat förmågan att utveckla användbara och effektiva strategier för att klara av 

matematiska situationer. Även förmåga att göra korrekta matematiska bedömningar anses 

inkluderas i begreppet taluppfattning. McIntosh et al. (1992) menar att taluppfattning 
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handlar om följande tre områden: förståelse för tal, förståelse för räkneoperationer och 

förståelse för operationer med tal. Det första området förståelse för tal innebär att eleven 

behärskar talens ordning och därmed känner till talens grannar. Ytterligare innebär det att 

eleven har utvecklat förmågan att storleksordna tal. Det andra området förståelse för 

räkneoperationer innebär att eleven har utvecklat en förståelse för positionssystemet och 

har kännedom om de grundläggande räknelagarna. Det innebär också att eleven har en 

förståelse för sambandet mellan de olika räknesätten. Det tredje området förståelse för 

operationer med tal innebär att eleven har utvecklat en medvetenhet om vilket räknesätt 

som ska användas vid olika matematikuppgifter. Även kunskap om vilka strategier som 

är användbara innefattar det här området (McIntosh et al., 1992). 

 

Begreppet taluppfattning beskrivs även av Löwing (2008) som förmågan att använda tal i 

olika situationer. I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017a) 

anges taluppfattning som förståelse för tals storlek och relation till varandra och därmed 

förståelse för tals betydelse. Det är en grundläggande matematisk förmåga som elever 

behöver ha utvecklat för att kunna tillägna sig kunskaper i matematik (Skolverket, 

2017a). Ett av syftena i kursplanen i matematik är att eleverna genom god undervisning 

ska ges möjlighet att utveckla grundläggande förståelse för matematiska begrepp och 

metoder och hur de förhåller sig till varandra (Skolverket, 2017b). Det här förtydligas 

senare under det centrala innehållet då det under området Taluppfattning och tals 

användning beskrivs handla om att utveckla kunskaper om naturliga tal och deras 

egenskaper samt hur naturliga tal kan beskrivas med hjälp av positionssystemet 

(Skolverket, 2017b). Ett av kunskapskraven för åk 3 är att eleven ska ha utvecklat 

grundläggande kunskaper om naturliga tal, vilket eleven ska kunna visa genom att 

beskriva tals relationer (Skolverket, 2017b). I kommentarmaterialet till kursplanen i 

matematik (Skolverket, 2017a) ges tallinjen som förslag för att illustrera hur talområdet 

kan utökas genom att först föra in de naturliga talen och sedan rationella tal som 

exempelvis negativa tal.  

 

Taluppfattningen utvecklas inte av sig själv menar Löwing (2008) utan eleverna behöver 

möjligheter att utveckla de här förmågorna i matematikundervisningen. Elevernas 

uppfattning och förståelse för tal fördjupas då de successivt får möta högre tal och även 

operera med dem (Skolverket, 2017a). Enligt Reys et al (1999) upplever de elever som 

inte har utvecklat en god taluppfattning matematik som isolerade tal och formler, vilka 
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måste memoreras och praktiseras. Eleverna upplever inget sammanhang inom 

matematiken och de ser heller ingen mening eller relevans med det. McIntosh et al. 

(1992) beskriver att elever som inte har utvecklat en god taluppfattning ofta utvecklar 

och använder ineffektiva matematiska strategier som inte är hållbara i längden. En god 

taluppfattning är en förutsättning för att elever ska kunna operera med tal (Löwing, 

2008). 

 

Räknestrategier 

Det förekommer flera olika räknestrategier som elever kan använda för att lösa additions- 

och subtraktionsuppgifter. Enligt Fuson (1992) är den första additionsstrategin elever 

uppmuntras utveckla räkna alla. Den innebär att eleven räknar upp talen separat först för 

att sedan räkna alla sammanlagt. Exempelvis eleven räknar först ena högen med klossar 

och sedan den andra, slutligen räknar eleven alla med början på ett. I nästa steg beskrivs 

elever utveckla additionsstrategin fortsätta räkna. Den innebär att eleven börjar räkna 

från det första talet, för att sedan lägga till det andra talet. Exempelvis om eleven får 

uppgiften 3+2 fortsätter eleven att räkna från tre, det vill säga fyra och fem. För att kunna 

hålla detta i huvudet använder eleverna ibland hjälpmedel såsom fingerräkning eller 

dubbelräkning, det vill säga fingrarna som ett visuellt stöd eller dubbelräkningen som ett 

auditivt stöd genom att de räknar högt. En utveckling av den här strategin beskrivs vara 

att eleverna väljer att fortsätta räkna från det största talet, vilket då kan ses som att eleven 

har en mer utvecklad talförståelse. Eftersom det här innebär att eleven behöver ha en 

förståelse för den kommutativa lagen. Fuson (1992) menar att de här strategierna inte är 

hållbara, med tanke på att det finns stora risker för felräkning. 

 

Fuson (1992) beskriver att det sker en liknande utveckling av subtraktionsstrategier. 

Subtraktionsstrategin räkna upp innebär att eleven räknar upp från det andra talet i 

uppgiften till det första. Exempelvis om eleven ska lösa följande uppgift 7-5, innebär den 

här strategin att eleven börjar att räkna från 5 upp till 7. Vissa problem kan uppstå med 

den här strategin då det finns en risk att eleven även räknar med femman. Nästa 

subtraktionsstrategi som beskrivs kallas för räkna ner. Den innebär att eleven räknar från 

det första talet ner till det andra talet i uppgiften, det vill säga om eleven ska lösa 

uppgiften 9-7 så räknar eleven ner från 9 till 7. Även vid användning av den här strategin 

infinner sig samma risk som föregående strategi, det vill säga att eleven även räknar med 
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nian (Fuson, 1992). Nästa strategi som Fuson (1992) beskriver att eleverna utvecklar 

innebär att eleverna delar upp talen och använder sig av kända talfakta, såsom 3+7=10, 

för att lösa uppgifter. Att kunna använda sig av memorerade talkunskaper, det vill säga 

talfakta, anses vara målet för eleverna då de har utvecklat förståelse för delningsstrategin. 

 

Cheng (2012) anser att det inte är det bästa för eleverna att börja med strategier som 

innebär att eleverna uppmuntras till räknande, såsom strategierna räkna alla och fortsätt 

räkna. Fuson (1992) menar att räknandet är användbart och oundvikligt och hon anser att 

det är den enda tillgängliga strategin för elever att använda sig av för att utföra enkla 

additionsuppgifter. Det finns enligt Cheng (2012) en risk att eleverna fastnar i de 

strategier som innebär ett mekaniskt räknande. Cheng (2012) menar att det mekaniska 

räknandet försenar elevernas förståelse för addition och även utvecklandet av elevernas 

taluppfattning. De utvecklar inte heller kunskaper om tals delar och helhet genom 

strategierna räkna alla och fortsätt räkna. Cheng (2012) hävdar att elever redan från 

början kan utveckla förståelse för uppdelningsstrategier istället för att börja med 

strategierna räkna alla och fortsätt räkna. Det viktigaste för att eleverna ska få en 

förståelse för addition och förståelse för uppdelningsstrategier är att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur tal kan delas upp, det vill säga tals delar och helhet (Cheng, 2012).  

 

Arbetsminne 

Begreppet arbetsminne innefattar enligt Baddeley (1992) ett system i hjärnan som 

erbjuder tillfällig lagring och bearbetning av nödvändig information för att kunna 

genomföra kognitiva uppgifter såsom språkförståelse, lärande och resonerande. Baddeley 

och Hitch definierade arbetsminnet år 1974, vilken är en av de vanligast förekommande 

definitionerna. De utgick från att arbetsminnet kan delas in i tre delar. De beskriver att 

arbetsminnet består av en central del som ansvarar för att koordinera de två andra 

delarna, det vill säga att planera och styra arbetet genom att reglera vad 

uppmärksamheten ska riktas mot och vad som behöver användas från långtidsminnet. En 

av de andra delarna ansvarar för att tillfälligt lagra den visuella informationen. Den här 

delen kallas för det visuella spatiala skissblocket. Den andra delen ansvarar för att 

tillfälligt lagra och bearbeta den verbala informationen, den kallas för den fonologiska 

loopen och lagrar alltså auditiv information. Ytterligare har Baddeley kommit fram till att 
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arbetsminnet består av ännu en del, som kallas den episodiska bufferten. Den har till 

uppgift att samordna information i olika delar av hjärnan, det vill säga mellan 

långtidsminnet, arbetsminnets andra delar och sensoriska intryck, vilket medför en större 

lagringskapacitet (Baddeley, 2000).  

 

Arbetsminnet är en kognitiv funktion som är betydelsefull (Klingberg, 2016). Det är 

arbetsminnet som tillfälligt lagrar information som krävs för att utföra kognitiva 

uppgifter (Arbetsminne, u. å.). Det handlar om förmågan att kunna hålla nödvändig 

information i minnet under en kort stund som krävs för den tänkta uppgiften, exempelvis 

att lösa ett matematiskt problem. Svårigheter i skolan, framförallt i matematik och 

läsförståelse, kan kopplas ihop med nedsatt arbetsminnefunktion (Klingberg, 2016). Det 

visuella spatiala skissblocket är kopplat till matematikförmågan och anses kunna förutspå 

hur ett barns matematikförmåga kommer att utvecklas (Dumontheil & Klingberg, 2011). 

Enligt Klingberg (2016) kan barns arbetsminne förbättras genom arbetsminnesträning. 

Bergman-Nutley och Klingberg (2014) har genomfört en studie i Sverige på 176 barn i 

åldrarna 7–15 år. De deltagande barnen hade ett konstaterat sämre arbetsminne än andra 

jämnåriga barn. De fick genomgå fem veckors arbetsminnesträning, under den här tiden 

testades de fem gånger. Det var tre olika test, ett arbetsminnestest, ett som testade 

barnens förmåga att följa instruktioner samt ett matematiktest. Studiens resultat visade att 

arbetsminnet förbättrades av arbetsminnesträning samt att barnen blev bättre på att följa 

instruktioner. Även matematiktestet visade på en liten förbättring bland barnens 

matematikkunskaper. Anledningen till varför det var en liten skillnad när det gäller 

matematiktestet anses vara att den matematiska förmågan inte endast är beroende av 

arbetsminnet utan att det finns flera andra faktorer som påverkar den matematiska 

förmågan (Bergman-Nutley & Klingberg, 2014). 

 

Tallinjen 

Tallinjen definieras på liknande sätt i nationalencyklopedin och av matematikdidaktiker. 

Den definieras som en rät linje där tal markeras ut med en punkt, där ordningen är 

bestämd och talen markeras ut med ett jämnt avstånd. Alla reella tal kan placeras ut på en 

tallinje. Den kan utvidgas hur långt som helst både åt höger och vänster, det vill säga 
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både positiva och negativ tal kan visualiseras med hjälp av en tallinje (Kiselman & 

Mouwitz, 2008; Tallinje, u.å.).  

 

Klingberg (2016) menar att det verkar som att människor har en tendens att visualisera 

tal längs en medfödd mental tallinje och därmed koppla ihop talen med avstånd och rum. 

I en studie framkom det att det inte bara är tal som representeras med hjälp av en tallinje 

utan addition och subtraktion kan likställas med förflyttningar längs med tallinjen 

antingen åt höger eller åt vänster. Subtraktion av två tal kan även tolkas som avståndet 

mellan de två talen på tallinjen. Klingberg menar att tallinjen är ett lämpligt redskap för 

elever då de ska utveckla sin taluppfattning. Han anser även att en inre mental tallinje 

behövs utvecklas hos eleverna för att de ska utveckla förståelse för tals storlek och 

relation till varandra (Didaktorn, 2016). Tallinjen förstärker talens storlek och ger talen 

en rumslig plats. Med hjälp av tallinjen får talen både en plats på linjen och en 

representation av sträckor. På så sätt kan talets värde kopplas ihop med den fysiska 

längden som uppstår mellan tal på en tallinje (Klingberg, 2016).  

 

Kilhamn (2014) menar att tallinjen kan användas på flera olika sätt i 

matematikundervisningen. Den kan användas som ett visuellt stöd för eleverna, det vill 

säga att den kan visualisera hur talen förhåller sig till varandra. Ytterligare kan den 

användas som en modell för det matematiska tänkandet, vilket då innebär att den blir ett 

verktyg för att kunna kommunicera och resonera om tal samt operera med tal. För att 

elever ska uppnå stadiet där tallinjen kan användas som ett verktyg i 

matematikundervisningen krävs det att de har utvecklat en förståelse för hur den kan 

användas och därför behöver eleverna undervisas om tallinjen (Kilhamn, 2014).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver tallinjens betydelse i det digitala 

läromedlet Vektor i matematikundervisningen för årskurs F-3.  

Följande frågeställningar ska besvaras: 

 

• På vilka sätt beskriver lärare att tallinjen i Vektor används av elever? 

• Vilka möjligheter och hinder för elevers utveckling av taluppfattning framträder i 

lärares beskrivningar av tallinjen? 
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Metod 

Metodval 

En kvalitativ undersökningsmetod valdes med tanke på studiens syfte att undersöka hur 

lärare beskriver betydelsen av tallinjen i det digitala läromedlet Vektor i 

matematikundervisningen för årskurs F-3. För att ta del av lärares beskrivningar har jag 

valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är syftet med 

den kvalitativa forskningsintervjun att se saker ur deltagarnas synvinkel och därmed 

bidra med kunskap om människors upplevelser och uppfattningar om olika fenomen. I 

den här studien har intervjumetoden semistrukturerad intervju använts. Vid en 

semistrukturerad intervju innebär det att intervjuaren använder sig av en intervjuguide. 

Intervjuguiden innehåller några öppna huvudfrågor som intervjuaren följer, men det finns 

en möjlighet att variera frågornas ordningsföljd. Vid en semistrukturerad intervju finns 

även möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor utifrån lärarnas svar (Bryman, 2011). 

 

Urval 

Studien har för avsikt att i enlighet med fenomenografin beskriva variationen av lärares 

uppfattningar av tallinjen i Vektor. För att möjliggöra för en variation i lärarnas 

beskrivningar var det önskvärt med en heterogen urvalsgrupp, vilket är i enlighet med en 

kvalitativ undersökningsmetod. Inom en kvalitativ undersökningsmetod är 

forskningsintresset riktat mot de intervjuades beskrivningar, där syftet med intervjun är 

att få djupa och detaljerade svar (Bryman, 2011). I den här studien har därför ett målstyrt 

urval använts, vilket enligt Bryman (2011) är vanligt vid en kvalitativ studie. Syftet med 

den här urvalsmetoden är att deltagarna väljs ut strategiskt utifrån studiens 

forskningsfrågor. En studie med ett målstyrt urval kan enligt Bryman (2011) inte 

generaliseras till en population, vilket ändå inte ligger i en kvalitativ studies intresse.  

 

För den här studien innebar ett målstyrt urval att i ett första steg hitta skolor som hade 

valt att arbeta med det digitala läromedlet Vektor. För att få svar på forskningsfrågorna 

valdes endast lärare som arbetade inom årskurserna förskoleklass upp till årskurs 3. Det 

var även önskvärt med en variation bland lärarnas yrkeserfarenhet, vilket kan bidra till en 

större variation av beskrivningar. Lärare som arbetade i årskurs 3 valdes medvetet bort 
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med anledning av ökad arbetsbelastning på grund av de nationella proven. Ovanstående 

kriterier kan därför benämnas som studiens urvalskriterier. Slutligen resulterade det i att 

fem lärare intervjuades för den här studien. Tre av de intervjuade lärarna arbetade i 

årskurs 1 och de andra två arbetade i årskurs 2. De har arbetat som lärare mellan 1 och 29 

år.  

 

Genomförande  

Inledningsvis kontaktades skolor för att få tag i lärare som kunde tänka sig att ställa upp 

på intervjuer. Studiens inkluderade lärare valdes ut av mig med hjälp av 

inkluderingskriterierna, vilka beskrevs i urvalet. Rektorerna och lärarna fick ett mail (se 

bilaga 1) med information om studien och syftet med studien samt information om de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017). För att bekanta mig med det 

digitala läromedlet Vektor och formulera forskningsfrågor laddades det ner till en 

surfplatta. För att kunna begränsa mitt forskningsområde, valdes additions- och 

subtraktionsuppgifter med tallinjen ut. Efter att ha begränsat mitt forskningsområde 

skapades en intervjuguide (se bilaga 2) inför intervjuerna, där frågor hade formulerats 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Alla intervjuer genomfördes på lärarnas 

arbetsplats. Tre av intervjuerna genomfördes enskilt i ett grupprum för att minimera 

risken för störande moment. De andra två genomfördes enskilt i lärarnas respektive 

klassrum. Deltagarna informerades muntligt om de forskningsetiska aspekterna i början 

av intervjun, vilket innebar att jag berättade om de forskningsetiska aspekternas 

innebörd. I början av intervjun ställdes även några inledande frågor som inte utgick från 

frågeställningarna i syfte att få bakgrundskunskaper om lärarnas arbetslivserfarenhet och 

erfarenhet av att använda Vektor. Varje intervju varade mellan 15 till 20 minuter. Under 

intervjuerna fick lärarna berätta hur de uppfattade Vektor och tallinjen. En surfplatta 

användes även för att visa lärarna några bilder från Vektor på uppgifter med tallinjen. 

Intervjuerna ljudinspelades med hjälp av en mobiltelefon, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ger intervjuaren möjlighet att fokusera på själva intervjun.  

 

Efter intervjuerna utfördes succesivt transkriberingar av det inspelade materialet. Enligt 

Kvale och Brinkman (2009) förekommer det inte några specifika regler som gäller vid 

transkribering, utan det är ett beslut som kan tas av forskaren. Det ledde till att jag valde 
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att transkribera materialet ordagrant för att minska risken för feltolkningar. Att 

transkribera inspelat material innebär att det sker en transformation, det vill säga att 

texten ändras från en form till en annan. Det muntliga språket översätts till ett skriftligt 

språk genom utskriften av intervjun. En intervju är ett levande samtal, vilket enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) är svårt att fånga i en utskrift vilket gör att en del av samtalet kan 

gå förlorat vid en utskrift. En utskrift är dock en lämpligare form för att kunna genomföra 

en analys av det insamlade materialet. Vid transkriberingen avkodades de fem 

intervjuerna, det innebar att lärarnas namn byttes ut mot lärare 1, lärare 2 och så vidare. I 

resultatet kommer inte de olika lärarnas utsagor att särskiljas för att säkerställa lärarnas 

anonymitet och därmed garantera att konfidentialitetskravet uppfylls (Vetenskapsrådet, 

2017). 

 

Materialanalys 

Det insamlade materialet har analyserats utifrån ett kvalitativt synsätt med utgångspunkt i 

studiens frågeställningar. Materialet består av transkriberingar från fem intervjuer med 

lärare. Materialanalysen har skett i flera olika steg, vilket är i enlighet med hur Kvale och 

Brinkman (2009) samt Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ analys går till. Under 

analysarbetet har det varit viktigt att min uppfattning av det studerade inte har 

framkommit. Detta är centralt då det är av stor vikt inom den kvalitativa 

undersökningsmetoden att forskaren bortser från sin egen uppfattning för att kunna ta del 

av de intervjuades beskrivningar och upplevelser (Bryman, 2011). I det första steget i 

analysprocessen lästes det transkriberade materialet igenom för att få en överblick över 

det insamlade materialet. Under det här första steget bildades en övergripande bild av 

materialet. I den övergripande bilden uppfattade jag att lärare endast beskrev tre olika sätt 

som eleverna använde tallinjen i Vektor på. Jag uppfattade även att lärare beskrev att 

användningen av tallinjen för att utveckla elevernas taluppfattning ofta gav upphov till 

fler hinder än möjligheter. Det andra steget i analysarbetet innebar att specifika utsagor 

markerades i det transkriberade materialet för att identifiera meningsbärande utsagor som 

passade in under respektive forskningsfråga. De markerades med olika färger, för att 

tydligt indikera vilken forskningsfråga de tillhörde. Det här innebar att studien delades in 

i två delar, där respektive forskningsfråga ligger till grund för de olika delarna.  
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Det tredje steget i analysprocessen innebar att under varje markerad utsaga 

kommenterades utsagans innebörd. Det innebar att det viktigaste i varje utsaga 

kommenterades med ett eller några sammanfattande ord för att underlätta mitt 

analysarbete. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan momentet även benämnas 

kodning. Det här utfördes i linje med hur Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en 

kvalitativ analys genomförs, då analysens fokus riktas mot meningskategorisering. Under 

det här steget ändrades min ursprungliga uppfattning något eftersom materialet 

granskades mer noggrant. Det medförde att fler möjligheter med tallinjen framkom samt 

att fler sätt som eleverna använde tallinjen på i Vektor framkom.  

 

Det fjärde steget i analysprocessen innebar att de markerade utsagorna klipptes in i ett 

gemensamt worddokument, där utsagorna sorterades under respektive forskningsfråga. 

Därefter jämfördes de markerade utsagorna med varandra. I jämförelsen letades det efter 

likheter och skillnader mellan lärarnas utsagor. Det kunde handla om att jämföra de sätt 

som lärarna beskrev att eleverna använde tallinjen på, vilket i vissa fall visade sig vara 

mer liknande än andra. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är målet att utforma 

kategorier som speglar lärarnas beskrivningar av det studerade på bästa möjliga sätt. Det 

femte steget i analysarbetet innebar att utsagorna ordnades efter likheter för att kunna 

gruppera utsagor med liknande innebörd. Till en början bildades många grupper av 

utsagor. Det innebar att jag jämförde de markerade utsagorna som jag ansåg liknade 

varandra för att kunna identifiera kategorier. Grupperna eller de så kallade identifierade 

kategorierna ombildades under processens nästa steg. Det innebar i vissa fall att det som 

under föregående steg bildade en kategori utvecklas till två för att jag under 

analysprocessen insåg att skillnaderna var för stora inom den ursprungliga kategorin. 

Slutligen resulterade analysprocessen i att det inte längre framkom några nya tolkningar 

eller insikter ur materialet, vilket kallas för att en mättnad av materialet uppstod. Under 

det här slutliga steget i analysprocessen fastställdes de kategorier som utgör studiens 

resultat.  

 

Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet är enligt Bryman (2011) två betydelsefulla begrepp 

när det gäller bedömning av en studies kvalitet. Validitet handlar om huruvida det 
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insamlade materialet bidrar till att mäta det som avses att mäta. Begreppet reliabilitet 

handlar om huruvida studiens resultat kan reproduceras av en annan forskare vid en 

annan tidpunkt. En oenighet mellan vissa forskare förekommer angående användbarheten 

av de här begreppen. Enligt vissa forskare riktar sig de här begreppen mer mot 

kvantitativa studier än kvalitativa studier. I en kvalitativ studie som bygger på personers 

beskrivningar kan det vara svårt att avgöra studiens validitet (Bryman, 2011). Kvale och 

Brinkmann (2009) menar dock att begreppen validitet och reliabilitet går att omformulera 

så att de är användbara inom intervjuforskning. I enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009) har den här studiens validitet höjts genom att det insamlade materialet har 

bearbetats i flera steg. För att öka den här studiens reliabilitet har urvalet och 

tillvägagångssättet för studien samt materialanalysen beskrivits noggrant, vilket ökar 

möjligheten för en annan forskare att genomföra studien igen och därmed uppnå liknande 

resultat. Även ljudinspelningar av intervjuerna har använts för att höja reliabiliteten i den 

här studien, då de säkerställer att lärarnas utsagor analyseras korrekt. Den här studiens 

reliabilitet stärks även genom att jag har varit den enda som intervjuat, då Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att intervjupersonerna kan påverkas av forskarens 

intervjustil. Slutligen menar dock Kvale och Brinkmann (2009) att en stark betoning på 

reliabiliteten kan motverka variationsrikedom och kreativitet hos intervjupersonerna.  

 

Forskningsetiska aspekter 

I en kvalitativ forskningsstudie som bygger på intervjuer är det viktigt att hänsyn tas till 

de forskningsetiska aspekterna. Syftet med dem är att personerna som deltar i en studie, 

ska känna sig respekterade och trygga i sitt deltagande (Bryman, 2011). Undersökningen 

som ligger till grund för det här examensarbetet har tagit hänsyn till följande etiska 

aspekter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att studiens deltagare ska informeras av 

forskaren om syftet med studien (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet har 

uppfyllts i den här studien genom att deltagarna har informerats om studiens syfte före 

studien. Deltagarna informerades både skriftligt via ett mail och muntligt i samband med 

intervjun om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 

studier (Vetenskapsrådet, 2017). För att uppfylla samtyckeskravet i den här studien har 



17 
 

deltagarna informerats om att de har rätt att bestämma över sin medverkan i studien. Med 

det menas att deltagarna har rätt att bestämma över hur länge de vill delta i studien och på 

vilka villkor. De har även informerats om rätten att avbryta, utan att det får en negativ 

inverkan för dem. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna har rätt till 

konfidentialitet, det vill säga att deltagarna inte kan identifieras samt att det insamlade 

materialet förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till personuppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2017). I den här studien har det kravet upprätthållits genom att 

avidentifiera deltagarna vid transkribering samt genom användning av personlig dator vid 

bearbetningen av det insamlade materialet. Nyttjandekravet innebär att det insamlade 

materialet endast får användas till den planerade studien (Vetenskapsrådet, 2017). 

Nyttjandekravet uppfylls i den här studien genom att de insamlade uppgifterna inte har 

använts till något annat än till den här studien och de kommer inte heller att spridas 

vidare i framtiden.  
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Resultat 

Studiens syfte att undersöka hur lärare beskriver tallinjens betydelse i det digitala 

läromedlet Vektor i matematikundervisningen för årskurs F-3 har legat till grund för 

resultatet. I första delen av resultatet kommer de identifierade kategorierna med 

utgångspunkt i lärares beskrivningar angående elevers användning av tallinjen i det 

digitala läromedlet Vektor att presenteras. En jämförelse mellan kategorierna har även 

genomförts för att upptäcka likheter och skillnader mellan kategorierna. En översiktlig 

bild över kategorierna ses i figur 1. Därefter presenteras respektive kategori närmare och 

illustreras med citat från lärarintervjuerna. I den andra delen av resultatet kommer 

studiens andra forskningsfråga, det vill säga de möjligheter och hinder för elevers 

utveckling av taluppfattning som framträder vid lärares beskrivningar av tallinjen att 

presenteras.  

  

 
Figur 1. Översiktlig bild över kategorierna.  
 

På vilka sätt beskriver lärare att tallinjen i Vektor används av elever 

Tallinjen ses inte som ett hjälpmedel 

I kategorin tallinjen ses inte som ett hjälpmedel beskriver lärare att tallinjen inte används 

som ett hjälpmedel för att lösa uppgifterna. Orsaken till det är att eleverna inte har något 

behov av ett hjälpmedel. En lärare menar att: ”eleverna drar direkt till svaret”. Här 

framkom det tydligt att eleverna inte använder tallinjen för att kunna lösa uppgiften. 

Lärares beskrivningar av elevers användning av tallinjen i 
Vektor.

Tallinjen ses inte som ett hjälpmedel

Tallinjen kompletteras med fingerräkning

Tallinjen ses som en stegvis process

Tallinjen ses som ett testverktyg

Tallinjen ses som ett måste

Tallinjen ses som ett komplicerat hjälpmedel
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Eleverna beskrivs använda sig av huvudräkning istället. Under en av intervjuerna säger 

en lärare att: ”jag tror att dom flesta räknar det i huvudet”. 

Huvudräkning framstår här vara den metod som eleverna använder sig av för att lösa 

uppgifterna istället för att använda sig av tallinjen i Vektor. Lärare menar att de elever 

som inte använder sig av tallinjen är de elever som har utvecklat en god förståelse för 

matematik. Nedanstående citat synliggör det läraren förmedlade under intervjun.  

 

En lärare uttrycker att: ”just den här som du visar nu är ju tiokamrater och 

där har vi jobbat mycket med att vi ska automatisera dom, så där tror jag, 

förhoppningsvis att dom ser hela talet och kopplar ihop att det är tio”. 

 

Ovanstående citat beskriver lärarens uppfattning av elevernas användning av tallinjen i 

Vektor. Det framkom tydligt att tallinjen inte används som hjälpmedel då eleverna inte 

anser att de har något behov av det, i det här fallet på grund av att eleverna har 

automatiserat talkamraterna. Det som är utmärkande för den här kategorin är att eleverna 

inte använder tallinjen som ett hjälpmedel för att lösa uppgifterna i Vektor.  

 

Tallinjen kompletteras med fingerräkning 

Kategorin tallinjen kompletteras med fingerräkning kännetecknas av att fingerräkning är 

den strategi som eleverna använder sig av tillsammans med tallinjen då de ska lösa 

uppgifterna i Vektor. Lärare beskriver att eleverna använder den metod de är bekväma 

och trygga med, vilket ibland leder till att eleverna använder metoder som i längden inte 

är hållbara.  

 

En lärare uttrycker att: ”dom som är lite svagare dom får ju med fingrarna 

innan dom svarar och då sätter dom det rätta svaret direkt, dom räknar på 

fingrarna först och sedan svaret.” 

  

Ovanstående citat beskriver hur lärare uppfattar att vissa elever använder sig av tallinjen i 

Vektor, vilket i det här fallet innebär att eleverna kompletterar användningen av tallinjen 

med fingerräkning. Det innebär att de lägger ifrån sig surfplattan och räknar ut uppgiften 

med hjälp av sina fingrar. 
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En annan lärare uttrycker att: ”för att slippa fingerräkning, vi vill ju inte, 

alltså vi räknar ju fingertalen så här, men man vill ju inte ha det här 

fingerräknandet på fingrarna, för man har ju bara tio fingrar”. 

  

Det som framkommer här är att läraren inte uppfattar det som att fingerräkning är en bra 

metod för elevernas fortsatta matematiska utveckling. Under intervjun framkom det 

istället att tallinjen uppfattades som ett lämpligt verktyg. En likhet med föregående 

kategori tallinjen ses inte som ett hjälpmedel är att eleverna inte använder tallinjen vid 

uträknandet av matematiska uppgifter. Dock finns en utmärkande skillnad, vilken är 

anledningen till varför eleverna inte använder tallinjen. Till skillnad från föregående 

kategori beskriver inte tallinjen kompletteras med fingerräkning att tallinjen används som 

hjälpmedel utan det är fingrarna som agerar räknemetod för att komma fram till 

lösningen på uppgifterna i Vektor.    

 

Tallinjen ses som en stegvis process 

I kategorin tallinjen ses som en stegvis process framgår det att tallinjen i Vektor ses som 

ett verktyg för att lösa uppgifterna och därmed kunna ta sig vidare i spelet. Lärare menar 

att eleverna använder tallinjen stegvis för att lösa uppgifterna. De beskriver det som en 

process som innehåller flera olika steg för att kunna lösa uppgifterna i Vektor. Det här 

innebär då att eleverna drar med fingret på tallinjen fram till första talet i uppgiften för att 

sedan lägga till eller dra ifrån det andra talet som anges i uppgiften. Nedanstående bild 

och citat synliggör det som framkom under intervjun. 

 

En lärare säger att: ”men när det är tal där dom inte ser direkt, då är det 

många som gör… drar först till sex och sen till, en två tre… det beror lite på 

hur långt man har kommit i sitt mattetänk, ja, men dom använder, många 

använder den så”. 
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Bild 7 visar hur eleven i det första steget drar fram med fingret till det första talet i 

uppgiften, det vill säga talet 6. Det symboliseras med de sex orangefärgade 

rektangulärliknade figurerna. Nästa steg visas med hjälp av bild 8, där det synliggörs hur 

eleven i det andra steget fortsätter att dra tre steg till på tallinjen för att komma fram till 

lösningen på uppgiften. De tre stegen symboliseras med de vita rektangulärliknade 

figurerna. 

 

En lärare uttrycker att: ”och lite längre fram så kommer det ju, då kan det 

vara så här åtta plus två minus tre… 

Intervjuare: ja, just det… att det är både ock 

Lärare: mmm… och då kör dom ju, då gör ju nästan alla så, av dom här små 

i alla fall, att dom kör till åttan lägger till tvåan och sedan backa tre”. 

 

Ovanstående citat beskriver hur elever använder tallinjen stegvis för att lösa uppgifterna i 

Vektor. Det framgår också att de uppgifterna som innehåller fler tal än två, leder till att 

fler elever använder tallinjen stegvis för att kunna lösa de uppgifterna. Den här kategorin 

skiljer sig från tallinjen ses inte som ett hjälpmedel och tallinjen kompletteras med 

fingerräkning då den beskriver hur tallinjen används av eleverna för att stegvis lösa 

additions- och subtraktionsuppgifter i Vektor. 

 

Tallinjen ses som ett testverktyg 

Lärare beskriver att det även förekommer att en del elever endast använder tallinjen i 

Vektor för att testa sig fram. Det som utmärker kategorin tallinjen ses som ett testverktyg 

är att tallinjen inte används som ett verktyg för att verkligen utveckla en förståelse för 

Bild 7. Uppgift med tallinjen i Vektor.  Bild 8. Uppgift med tallinjen i Vektor. 
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den matematiska uppgiften utan endast för att testa sig fram till en lösning. En lärare 

uttrycker att: ”dom ska sitta och gissa sig fram, för det märker man att en del gör liksom 

för att komma vidare.” Citatet beskriver hur läraren uppfattar en del elevers användning 

av tallinjen. Det som är utmärkande med citatet är att en del av eleverna endast använder 

tallinjen som ett sätt att testa och gissa sig fram till lösningen. Enligt lärares 

beskrivningar är anledningen till det här att eleverna egentligen inte kan och att 

motivationen till att försöka förstå uppgiften saknas.  En annan lärare menar att: ”det ser 

man ju att dom gör på dom här uppgifterna som dom egentligen inte kan, då testar dom 

ju bara, så är det ju…”. Läraren uppfattar det som att vissa av eleverna testar sig fram 

med hjälp av tallinjen för att lösa uppgifter i Vektor. Läraren beskriver att det framförallt 

handlar om de uppgifterna de inte kan, det vill säga uppgifter där svårighetsgraden är 

högre. Till skillnad från kategorin tallinjen ses som en stegvis process används tallinjen 

med syftet att testa sig fram till uppgifternas lösning och därmed komma vidare i spelet. 

 

Tallinjen ses som ett måste 

Kategorin tallinjen ses som ett måste kännetecknas av lärares beskrivningar av att elever 

uppfattar användning av tallinjen som något som måste användas för att lösa uppgiften 

och därmed kunna avancera till nästa uppgift. Lärare beskriver det som att elever 

uppfattar tallinjen som ett sätt att ange lösningen på uppgifterna, men saknar förståelse 

för varför den kan användas. Lärare menar även att eleverna saknar insikten om att 

tallinjen inte endast existerar i Vektor som ett sätt att avancera i spelet, utan att syftet är 

att eleverna ska bli hjälpta av den. En lärare uttrycker det på följande sätt: ”dom som inte 

kommit så långt dom kör verkligen fram och tillbaka så som det, som man ska göra enligt 

instruktionen.” Lärare uppfattar elevers användning av tallinjen som något som måste 

användas för att lösa uppgifterna. Tallinjen i Vektor uppfattas inte vara till hjälp för 

eleverna. Det som särskiljer den här kategorin är att eleverna använder tallinjen för att 

den uppfattas vara ett måste i Vektor. Den används varken för att eleverna uttryckligen 

har ett behov av att använda den som ett hjälpmedel eller för att testa sig fram.  

 

Tallinjen ses som ett komplicerat hjälpmedel  

Enligt lärares utsagor uppfattar eleverna tallinjen i Vektor som ett komplicerat 

hjälpmedel, på grund av att tallinjen oftast inte är helt graderad. Lärare menar att 

eleverna först måste räkna de olika strecken på tallinjen för att kunna identifiera var de 

olika talen befinner sig på tallinjen. Nästa steg för eleverna blir sedan att dra med fingret 
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på tallinjen fram till rätt tal. Denna procedur upprepas inför varje gång eleverna ska 

använda sig av tallinjen.   

 

En lärare uttrycker att: ”alltså jag skulle tänka mig att många här tar… alltså 

ser bara själva talet först och inte tänker, just när det gäller subtraktion tror 

jag många tittar där först för att just för att siffrorna inte står längs med 

tallinjen, hade dom stått där kanske det hade varit lättare att koppla direkt, 

alltså 6 då sätter jag mitt finger där och drar tillbaka direkt eller två steg för 

det är ju så dom gör när de har den som en linjal framför sig i den vanliga 

matten och då brukar vi göra så att de sätter fingret där vi startar och sen om 

de ska addera eller subtrahera så flyttar de fingret, så här kan jag tänka mig 

att dom måste liksom räkna upp till sex först och sedan backa två steg”. 

 

Lärare uttrycker att tallinjen ofta inte är helt graderad, det vill säga att endast vissa tal är 

utmärkta på tallinjen. Det här beskrivs av lärare leda till att eleverna uppfattar tallinjen 

som ett komplicerat hjälpmedel. De menar att det hade varit lättare för elever att använda 

sig av tallinjen om talen hade stått utmärkta. Kategorin skiljer sig från tallinjen ses som 

en stegvis process på grund av att eleverna måste ta reda på vilka tal som saknas på 

tallinjen innan de kan använda den för att lösa uppgifterna i Vektor.  

 

Vilka möjligheter och hinder för elevers utveckling av taluppfattning 
framträder i lärares beskrivningar av tallinjen  

Här presenteras resultatet från studiens andra frågeställning med hjälp av de kategorier 

som framkom under analysarbetet. Först kommer de möjligheter som framkom att 

presenteras. Därefter presenteras de hinder som framkom. En presentation av 

kategorierna ses i figur 2. 
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Figur 2.Översiktlig bild över kategorierna. 

 

Möjligheter  
Verktyg för tänkandet 

Lärare menar att en möjlighet med tallinjen i Vektor är att den fungerar som ett verktyg 

för elevernas tänkande då de ska lösa uppgifterna. En lärare uttrycker det som: ”jag tror 

att det blir lite tydligare för dom kan ju se skillnaden, och dom behöver ju inte hålla så 

mycket i huvudet utan dom kan ju…”. Citatet belyser att läraren uppfattar det som att för 

en del elever fungerar tallinjen som en hjälp i tänkandet genom att de inte behöver hålla 

de olika talen i minnet, det vill säga att den underlättar för deras arbetsminne. Fördelen 

med att använda tallinjen menar lärare är att även elever som har ett sämre arbetsminne 

får en likvärdig chans att lösa uppgifter och därmed utveckla taluppfattningen. Det 

framkom även att tallinjen ses som ett verktyg för elever då addition och subtraktion ska 

introduceras. En lärare säger att: ”jag tror att använda sig av tallinjen kan vara väldigt 

bra för barnen för att dom ska förstå vad subtraktion är och för att dom ska förstå vad 

addition är.”  

 

En annan lärare uttrycker att: ”då blir det både ett sätt att få hjälp, men även 

för dom som är långt fram, blir det liksom, sen kommer vi upp i dom här 

banorna när man ska förklara hur man tänkt och då tänker jag att det är bra 

att kunna gå tillbaka till tallinjen och därefter kunna förklara vad det är man 

har gjort och därmed kunna sätt ord på vad man har gjort”. 

 

Lärares beskrivningar av möjligheter och hinder med 
tallinjen för elevers utveckling av taluppfattning

Möjligheter:
- verktyg för tänkande 
- visuellt stöd
- verktyg för svårare uppgifter

Hinder:
- tallinjen saknar gradering
- tallinjen används rutinmässigt
- saknar förståelse för tallinjen
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Båda citaten beskriver hur läraren uppfattar tallinjen som en möjlighet för elevernas 

utvecklande av taluppfattning när det gäller addition och subtraktion. Det framkom att 

läraren uppfattar tallinjen som ett verktyg för eleverna då det kan hjälpa eleverna att 

skapa en struktur för sitt matematiska tänkande, det kan bland annat underlätta för elever 

då de ska redogöra för hur de löst olika matematikuppgifter.  

 

Visuellt stöd 

Det framgår att lärare ser fler möjligheter med användningen av tallinjen i Vektor. Lärare 

uppfattar nämligen även tallinjen som ett visuellt stöd för eleverna då deras förståelse för 

tal ska utvecklas. Kategorin visuellt stöd kännetecknas även av att lärare beskriver 

tallinjen som ett verktyg som kan användas för att elevernas taluppfattning ska utvecklas 

genom att den visuella tallinjen kan vara ett stöd för elever i deras utvecklande av sin 

egen inre mentala tallinje. En lärare säger att: ”jag tänker som ett konkret verktyg som på 

något sätt ska in här sen” (pekade på huvudet). 

 

En annan lärare uttrycker det på liknande sätt: ”ja, det är ju just som ett 

verktyg för att visualisera vad man gör i huvudet egentligen. Ehh, målet är ju 

så småningom att man ska klara sig utan tallinjen, tänker jag men här blir 

det så konkret, alltså man ser framför sig i vilken ordning allting kommer, 

vad jag behöver lägga till, vad jag behöver ta bort”. 

 

Lärare tänker sig att tallinjen utgör ett visuellt stöd som senare endast ska finnas i 

huvudet hos eleverna, det vill säga att det är meningen att eleverna så småningom ska 

kunna lösa uppgifter utan tallinjen. 

 

En annan lärare uttrycker att: ”Jag kan tänka mig att för många är det skönt 

att se det konkreta, för jag märker på mina elever som har lite behov av stöd 

att… just att man kan se framför sig vad det är man gör, vad som händer, det 

är väldigt tacksamt, så att det finns som alternativ, så att det inte markerar 

att det blir fel för att man går upp och sen tillbaka är ju bra”. 

 

Tallinjen i Vektor uppfattas av läraren som ett fungerande visuellt stöd. Det är även en 

fördel att eleverna kan dra med fingret fram och tillbaka på tallinjen utan att de får fel på 

uppgiften. Uppgiften har inte svarats på förrän eleverna släpper fingret från skärmen. Det 
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visade sig att tallinjen även används i den övriga matematikundervisningen. Lärare menar 

att tallinjen även kan ritas upp för att visualisera talens förhållande till varandra för att 

underlätta för elevernas talförståelse.  

 

En lärare uttrycker följande: ”alltså rent verktygsmässigt när man lär in 

matte tänker jag att det är bra att visualisera, det blir både som ett verktyg 

och som ett, alltså när man tränar sina färdigheter, för många har ju tallinjen 

som en hjälp framför sig även visuellt när vi jobbar i matteboken”. 

 

Citatet beskriver att lärare upplever att tallinjen kan utgöra ett visuellt stöd när eleverna 

ska träna sina färdigheter i matematik både när det gäller arbete med det digitala 

läromedlet Vektor och matematikboken under den vanliga matematikundervisningen. 

 

Verktyg för svårare uppgifter 

En annan möjlighet som lyfts fram är att tallinjen kan användas som ett verktyg för 

svårare uppgifter. Kategorin verktyg för svårare uppgifter utmärks av att lärare beskriver 

att vissa elever endast använder tallinjen när de upplever att uppgifterna i Vektor är 

svårare. Lärare beskriver att eleverna ser tallinjen som ett möjligt verktyg för att kunna 

lösa svårare uppgifter och kan då leda till att elevernas taluppfattning utvecklas. En lärare 

uttrycker att: ”men om det var lite högre svårare uppgifter, då är dom nog med på att 

dom räknar med hjälp av tallinjen”. En annan lärare menar att: ”då måste man ju tänka 

långt upp och då blir det ju svårare, då är ju tallinjen ett bra redskap…”. Båda citaten 

synliggör att vissa elever endast använder tallinjen som ett verktyg för att kunna lösa 

svårare uppgifter. Svårare uppgifter kan exempelvis vara uppgifter som inkluderar fler 

steg och därmed fler tal som måste hållas i huvudet. Det kan även vara uppgifter med ett 

högre talområde än vad eleverna känner sig bekväma med.  

 
Hinder 
Här presenteras de hinder som beskrivs i lärares utsagor. 

 

Tallinjen saknar gradering  

Tallinjer som saknar gradering kan utvecklas till att utgöra ett hinder för en del elever då 

de ska använda tallinjen som ett verktyg. Lärare beskriver att för att vissa elever ska 

kunna använda tallinjen som ett verktyg behöver de först identifiera vilka tal som saknas. 
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Om det inte utförs kommer de inte att kunna använda sig av tallinjen för att lösa 

uppgifterna i Vektor. Vidare menar lärare att eleverna i de här fallen hindras av tallinjen 

på grund av att eleverna får lägga energi på att reda ut vilka tal som saknas på tallinjen. 

En lärare uttrycker att: ” fast den är ju ändå lite… för dom som har svårt att se så står 

det ju ändå inga siffror så dom ser ju inte riktigt, dom har nog svårt att se var 

någonstans åttan är kanske”.  

 

En annan lärare uttrycker det på liknande sätt:  ”när det står så här (utan 

siffror), när det inte står skrivet så nu tycker jag att dom har förstått, men i 

början av tvåan så har dom ju inte, dom som har lätt för matten har ju det, 

men dom som har lite svårare, kanske inte förstår vad det ska va där emellan, 

om inte det är utskrivet på alla”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9 visar hur en tallinje som saknar gradering ser ut i Vektor. 
 
I samband med att bild 9 visades för läraren framkom det i lärarens resonemang att vissa 

elever hade svårt att använda tallinjen då den saknar gradering för att de inte ser var de 

olika talen i uppgiften befinner sig på tallinjen. I lärares utsagor framkom beskrivningar 

om det extra momentet som infaller för de elever som först behöver identifiera vilka tal 

som saknas på tallinjen, vilket lärare uppfattar som ett hinder med tallinjen.  

 

Tallinjen används rutinmässigt  

Ett hinder som beskrivs är att eleverna använder tallinjen rutinmässigt. Lärare menar att 

för en del elever utvecklas användning av tallinjen till att bli ett moment som egentligen 
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inte är nödvändigt för att de ska kunna lösa uppgiften. I de här fallen har inte heller 

tallinjen någon betydelse för elevernas lärande.  

 

En lärare uttrycker att: ”däremot så tycker jag att en del blir lite lata, alltså 

om det är fem plus tre, då har vi ju många barn som inte behöver sitta å ta 

fem och lägga till tre och det är ju likadant på subtraktionen utan man borde 

kunna se att det blir åtta direkt så på så sätt… men en del behöver den men 

en del blir lite lata kan jag känna”. 

 

Lärare beskriver att elevers användning av tallinjen i vissa fall endast sker för att 

eleverna gör det som en rutin även om de har insett att den inte behövs. Det finns inget 

tydligt syfte med elevernas användning av tallinjen.  

 

Förståelse för tallinjen saknas 

Lärare beskriver ytterligare ett hinder med tallinjen i Vektor. Lärare menar nämligen att 

det finns en risk att elever som inte har utvecklat förståelse för tallinjen inte förstår hur 

tallinjen kan användas för att lösa uppgifterna i Vektor. En lärare uttrycker: ”ja, om det 

bara blir hantverket”. Vidare beskriver läraren att de eleverna endast använder tallinjen i 

Vektor för att ta sig vidare i spelet. En annan lärare uttrycker att: ”men sen vet man ju 

inte riktigt, det kan ju bli så att de tror att man ska först göra den och sen den andra, för 

att det är så spelet funkar”. Lärare beskriver att det även kan leda till att eleverna 

uppfattar det som att talen de ska operera med inte går att förändra, det vill säga att de 

inte får dela upp talen. Orsaken till varför tallinjen kan upplevas som ett hinder är att 

eleverna saknar förståelse för den. Det finns ett behov hos eleverna av att använda den, 

men eleverna har inte utvecklat förståelse för användning av tallinjen i Vektor. En lärare 

menar att: ”det finns en risk att dom inte kopplar ihop tallinjen med matteuppgiften, utan 

att de bara gör”. Det här citatet beskriver ytterligare att tallinjen inte är ett fungerande 

verktyg för de här eleverna, utan den upplevs istället vara ett hinder då de saknar 

förståelse för tallinjen.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden för datainsamlingen var semistrukturerade intervjuer. Metodvalet ansågs vara 

relevant för studiens syfte, eftersom studiens syfte var att ta del av lärares beskrivningar 

om elevers användning av tallinjen. För att kunna ta del av lärares beskrivningar ansågs 

inte enkäter eller observationer vara lämpliga. Fördelen med en enkätstudie är att 

storleken på urvalet hade kunnat ökats, men då syftet med studien inte var att kunna 

generalisera resultatet ansågs det inte vara relevant. En nackdel med enkätstudier är att 

det inte möjliggör för fördjupande frågor. I ett första skede av studieprocessen funderade 

jag på observationer, men insåg snart att det inte var tillämpbart på grund av studiens 

syfte.   

 

En svaghet med studien är att jag endast har intervjuat fem lärare. Om jag hade haft ett 

större urval hade det möjligtvis kunnat leda till en större variation i resultatet. Det som 

avgjorde antalet i mitt fall var att jag upplevde en tidsbrist under arbetets gång samt att 

det var svårt att hitta lärare som uppfyllde inkluderingskriterierna och som dessutom var 

villiga att ställa upp på en intervju. 

 

En intervjuguide konstruerades före intervjuerna med några huvudfrågor samt möjliga 

följdfrågor som hade syftet att fördjupa lärarnas svar. En nackdel som framkom vid 

intervjuprocessen var att det aldrig utfördes någon pilotintervju där intervjuguiden kunde 

ha testats. Det hade varit till fördel om det hade gjorts, för då hade vissa 

frågeformuleringar kunnat justeras. En pilotintervju hade även gett mig möjlighet att 

träna min intervjuteknik inför de kommande intervjuerna, då jag upplevde att det var 

svårt att intervjua. Under intervjuerna upplevde jag även att det var svårt att ställa 

följdfrågor samtidigt som lärarnas svar skulle tas i beaktning. Vid transkriberingarna av 

det insamlade materialet upptäcktes tillfällen då följdfrågor hade kunnat fördjupa 

innehållet om lärarnas svar hade följts upp av mig. Det hade därför varit till fördel med 

en pilotintervju. Huruvida det insamlade materialet hade fått ett djupare innehåll om jag 

hade haft en bättre intervjuteknik kan endast spekuleras i.  
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En styrka med studien är att transkriberingarna utfördes i direkt anslutning till 

intervjuerna, vilket gav en större förståelse för det insamlade materialet. Det medförde att 

vid de tillfällena lärare uttryckte något med kroppen som exempelvis pekade på något, 

kunde jag minnas vad det handlande om. Vid närmare reflektion hade det varit ännu 

bättre om loggboksanteckningar angående lärarnas olika kroppsuttryck hade förts under 

intervjuerna, för att ytterligare säkerställa att innehållet bevarades. Även att de 

inkluderade lärarna arbetade i olika årskurser och hade olika lång arbetslivserfarenhet 

anses vara en fördel för studien, på grund av det medförde en bredd till resultatet.  

 

Vid en kvalitativ studie är det de intervjuades beskrivningar som är det intressanta 

(Bryman, 2011). Jag har därför varit medveten om det under hela processen med studien, 

för att på så sätt minimera risken att mina egna åsikter och erfarenheter av det undersökta 

har påverkat studien. Materialanalysen har utförts i flera steg för att säkerställa att det 

insamlade materialet har tolkats på rätt sätt, vilket kan ses vara en fördel för studien. Det 

insamlade materialet har lästs övergripande flera gånger samt att lärarnas utsagor har 

vridits och vänts på för att upptäcka den faktiska betydelsen. Det har inneburit att 

uppfattningen av vissa utsagor har förändrats under analysens gång. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att då materialet bearbetats flera gånger höjer det en studies 

validitet.  

 
En annan fördel med den här studien är att det bara var jag som intervjuade lärarna, vilket 

är i linje med det Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker. De menar att det finns en risk 

att intervjupersonerna påverkas av forskarens intervjustil, vilket i sådant fall skulle kunna 

ha medfört att lärarna svarade olika på grund av vem som intervjuat dem. En annan risk 

med flera intervjuare i samma studie är att olika följdfrågor ställs, vilket även det leder 

till att lärarnas svar utvecklas olika mycket.  
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Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur lärare beskriver tallinjens 

betydelse i det digitala läromedlet Vektor. Studiens första frågeställning var följande: På 

vilka sätt beskriver lärare att tallinjen i Vektor används av elever? Den andra 

frågeställningen var följande: Vilka möjligheter och hinder för elevers utveckling av 

taluppfattning framträder i lärares beskrivningar av tallinjen? 

 

I studiens resultat beskrivs olika sätt som eleverna använder tallinjen i Vektor på. Ett sätt 

som framkom i resultatet var att en del av eleverna inte använde den som ett hjälpmedel 

för att lösa uppgifterna i Vektor. De använde sig inte heller av någon annan strategi. Det 

framkom dock att det handlade om vissa uppgifter, uppgifter som eleverna kände sig 

säkra på, såsom exempelvis uppgifter med tiokompisarna. Det skulle ju kunna innebära 

att eleverna ändå uppfattar tallinjen som ett hjälpmedel vid andra uppgifter. Ett annat sätt 

som utrycktes av lärarna var att eleverna använde tallinjen som en stegvis process, det 

vill säga att eleverna tittade på en del i taget av uppgiften, det vill säga de tog ett tal i 

taget för att kunna lösa uppgiften. Det här sättet skulle kunna tolkas som att det hindrar 

elevernas utveckling av taluppfattningen, då eleverna endast fokuserar på en del i taget i 

uppgiften. Reys et al. (1999) menar att elever som inte har utvecklat en god 

taluppfattning endast ser matematik som isolerade tal, vilket då ovanstående beskrivna 

sätt inte bidrar till att förändra. Det här sättet skulle kunna innebära att eleverna endast 

fokuserade på själva tallinjen och hur den ska användas istället för att fokusera på hela 

uppgiften och inte på de enskilda talen. Det skulle kunna betyda att eleverna använder sig 

av det här sättet även om de egentligen kan lösa uppgiften i huvudet, eftersom eleverna 

inte tar sig tid att först fundera över hela uppgiften. Frågan är om de utvecklar en hållbar 

strategi genom det här sättet eller inte. Enligt Fuson (1992) är själva räknandet det första 

steget i processen av utvecklandet av räknestrategier, det vill säga att eleverna ser talen 

som något som antingen de ska räkna upp eller ner ifrån för att komma fram till 

lösningen. Cheng (2012) motsätter sig dock det här och han menar att de här första 

strategierna kan hindra eleverna från att utveckla en god taluppfattning. Enligt Cheng 

(2012) är det bättre för elevernas talförståelse om de får utveckla delningsstrategier 

istället. Med tanke på det Cheng (2012) uttrycker tänker jag att det sätt som eleverna 

använder tallinjen som en stegvis process på inte är till elevernas fördel, utan snarare 

något som kanske hindrar deras utveckling mot en god taluppfattning. 
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Ytterligare ett annat sätt som framkom i resultatet var att eleverna använde sig av 

fingrarna för att lösa uppgifterna, istället för att se tallinjen som ett hjälpmedel. Lärare 

uppfattar inte heller fingerräkningen vara en hållbar strategi. De förklarar det som något 

de inte vill att eleverna ska ägna sig åt. Även det här beskrivs av Fuson (1992) utgöra ett 

problem för elever då de ska lösa uppgifter, då det finns en risk för felräkningar. Dock 

förekommer det ju trots att elever erbjuds ett annat verktyg i Vektor, det vill säga 

tallinjen. Det här tänker jag kan sammankopplas med det Kilhamn (2014) uttrycker, det 

vill säga att det är av stor vikt att eleverna har utvecklat en förståelse för tallinjen före de 

kan förväntas använda den som ett fungerande hjälpmedel. I enlighet med det Kilhamn 

(2014) beskriver så behöver elever få undervisning om hur tallinjen ska används före de 

kan antas använda den som ett hjälpmedel.  

 

I resultatet beskrivs även vissa elever endast använda tallinjen då uppgifterna upplevs 

svårare av eleverna. Det här skulle i sin tur kunna tolkas som att eleverna verkligen har 

förstått syftet med tallinjen och därmed ser den som ett hjälpmedel. Samtidigt kan det 

tänkas att elevernas endast ser den som ett konkret verktyg och inte alls har förstått syftet 

med den. Resultatet visar även att eleverna tror att tallinjen måste användas i Vektor och 

frågan är hur det påverkar elevernas förståelse för tal och i sin tur taluppfattningen. Jag 

tänker att det finns en risk att eleverna vänjer sig vid tallinjen på ett sådant sätt att de inte 

upplever att de kan klara av att lösa uppgifter utan den. Frågan är hur de olika sätt som 

framkom i resultatet påverkar elevernas taluppfattning. Skapar de en möjlighet för 

eleverna att utveckla förståelse för tals relationer, vilket beskrivs i tidigare forskning 

(McIntosh, Reys & Reys, 1992) vara av stor vikt för elevernas fortsatta förståelse för 

matematik. Det beskrivs även i läroplanen för matematik (Skolverket, 2017b), där det 

framstår som en viktig del i elevernas utvecklande av taluppfattning. 

 

Resultatet visar att en möjlighet med tallinjen i Vektor är att eleverna utvecklar sin inre 

mentala tallinje, vilket även Klingberg (2016) betonar är av stor vikt för elevernas 

utvecklande av taluppfattningen. Ett hinder som framkom är att då tallinjen saknar 

gradering utgör det ett problem för vissa elever. Det medför att de inte kan använda sig 

av tallinjen utan att först ha identifierat vilka tal som saknas på tallinjen. Även det här 

kan tänkas kopplas ihop med Kilhamns (2014) resonemang angående vikten av elevernas 

förförståelse av tallinjen. Syftet med tallinjen i Vektor går ju helt förlorad om eleverna 
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först måste räkna ut vilka tal som saknas. Frågan är då om den hade fungerat som ett 

bättre hjälpmedel om alla tal istället hade varit utskrivna på tallinjen.  

 

Ytterligare framkom det genom lärares beskrivningar av tallinjen ett hinder med tallinjen 

i Vektor. Det som lärarna uppfattade som ett hinder var att en del elever använde tallinjen 

rutinmässigt, det vill säga att de använde den till alla uppgifter även om de egentligen 

inte behövde det. Jag tänker att det är så eleverna har uppfattat att det måste göras för att 

komma vidare i spelet. Eftersom Vektor är uppbyggt som ett spel, kanske vissa elever 

förknippar det med en strategi som är inbyggt i spelet och därför måste användas. Med 

det här tankesättet så skulle ju syftet med tallinjen gå förlorad och frågan är ju då om 

verkligen eleverna har förstått tallinjens funktion. Det är även något som skulle kunna 

diskuteras i relation till att vissa elever endast uppfattar tallinjen i Vektor som ett 

testverktyg. Jag tänker att en anledning till varför de gör det skulle kunna vara att de inte 

förstått syftet med tallinjen. En annan anledning skulle kunna vara att eleverna inte 

tycker att det är roligt att spela Vektor och därmed tycker de att det är ett smidigt sätt att 

använda tallinjen på. En annan bidragande orsak till varför eleverna använder tallinjen 

som ett testverktyg kan vara att elevernas motivation påverkas av att de behöver 

genomföra uppgifterna tre gånger innan de går vidare till en ny uppgift (Pappasappar, 

2016). Även tidsaspekten som enligt Kroon (2017) är att eleverna ska arbeta med Vektor 

under 30 minuter skulle kunna vara en bidragande faktor till det här sättet. Med det 

menar jag att för yngre elever är 30 minuter lång tid att enskilt utföra uppgifter på. 

 

Faran som jag ser med flera av de beskrivna sätten som eleverna använder tallinjen i 

Vektor på, är att det finns en risk att eleverna lär sig att först tar du det första talet och 

sedan tar du det andra. Risken finns att de inte lär sig att det går att dela upp talen för att 

lösa uppgiften. Med tanke på att eleverna arbetar enskilt med Vektor kan det vara svårt 

för läraren att upptäcka de elever som behöver stöd för att utveckla sina räknestrategier. 

Användning av tallinjen i Vektor underlättar för eleverna att fortsätta med räknestrategin 

fortsätt räkna även när talområdet utökas. Det här skulle kunna utvecklas till ett problem 

för elevernas utveckling av en god taluppfattning, då McIntosh et al. (1992) beskriver att 

taluppfattning även innefattar utvecklandet av effektiva räknestrategier. En god 

taluppfattning beskrivs även i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2017a) utgöra grunden för att elever ska kunna ta till sig 

matematikkunskaper. 
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Fortsatt forskning 

Den här studiens resultat har påverkat min uppfattning av användandet av det digitala 

läromedlet Vektor i matematikundervisningen. Därmed tycker jag att ett intressant 

område skulle kunna vara att undersöka hur Vektor kan inkluderas i 

matematikundervisningen på ett sådant sätt som inte innebär enskilt arbete under tystnad. 

Ett sätt att undersöka det här på skulle kunna vara att arrangera olika 

undervisningsmoment där Vektor inkluderas, som sedan testas på elever för att slutligen 

komma fram till alternativa sätt att använda Vektor på i matematikundervisningen.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur elevernas motivation och 

självförtroende till matematik påverkas av användning av Vektor. Då det framkom under 

intervjuerna att många elever upplever ett motstånd till att arbeta med Vektor, speciellt 

då uppgifterna blir svårare. Även det faktum att många uppgifter måste genomföras på ett 

godkänt sätt tre gånger i följd innan eleverna får fortsätta till nästa övning. Ett annat 

intressant undersökningsområde skulle kunna vara att undersöka anledningen till varför 

vissa skolor har valt att inkludera Vektor i matematikundervisningen. Det skulle kunna 

utföras genom att intervjua rektorer om varför de valt att använda Vektor på sin skola.   
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Bilaga 1 

Brev till rektor  
 
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 högskolan 
i Jönköping. Under våren 2018 skall vi skriva vårt examensarbete som kommer att 
behandla elevers tankar kring det digitala läromedlet 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 de lägre åldrarna 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 
pedagoger i våra uppsatser. Jenny önskar få Er tillåtelse att observera och intervjua några 
pedagoger.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Semistrukturerad intervju 
 
1. Inledande frågor: 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Vilken utbildning har du? 
• Vilken årskurs arbetar du med nu? 
• Hur länge har du använt Vektor i undervisningen?  
• Hur kommer det sig att du valt att inkludera Vektor i undervisningen? 

 
2. Berätta om hur du arbetar med Vektor. 

• Hur kan en undervisningssituation då eleverna arbetar med Vektor se ut? 
• Återkopplar du från Vektor till den övriga matematikundervisningen? Alltså följs 

det som eleverna arbetar med i Vektor upp i den vanliga 
matematikundervisningen? 

 
3. Jag har sett att tallinjen förekommer i vissa övningar i Vektor, har du någon tanke om 

varför den gör det? 
• Hur uppfattar du tallinjen som används vid vissa övningar i Vektor? 
• Om någon ser tallinjen som något bra. Fråga hur ser du det?  
• Vad fyller den för funktion? 
• Positivt/negativt med tallinjen som resurs 

 
4. Visa skärmdump på några övningar. Hur brukar dina elever arbeta med sådana här 

övningar? 
• Hur gör barnen när de ska svara på uppgiften? 
• Gör alla likadant eller har du sett att det finns olika sätt att använda sig av 

tallinjen? Använder alla sig av tallinjen? 
• Hur hjälper tallinjen eleverna med uppgifterna? 

 
5. Hur använder du tallinjen i den övriga matematikundervisningen? 

• Hur arbetar eleverna med den? 
• Använde du den även före du inkluderade Vektor i din undervisning? 

      Om nej: 
• Hur kommer det sig att du inte arbetar med den?  

 
 

 


