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Sammanfattning 

 

Denna studie syftar till att se huruvida, och på vilket sätt, elever överför kunskaper mellan olika 

praktiker. Bakgrunden till studien är att Petra under sin verksamhetsförlagda utbildning i en 

förskoleklass mötte spelet Mattemagi, ett spel som på många sätt skiljde sig från elevernas 

ordinarie undervisningssituationer. Studiens material samlades in genom intervjuer. Metoden 

valdes med tanke på att vi ville ha elevernas personliga svar och få en inblick i deras förmåga att 

uttrycka sig matematiskt samt ha möjlighet att observera och analysera deras tillvägagångssätt 

då de löste uppgifterna vi presenterade. Det vi fick fram var bland annat att eleverna hade svårt 

att förmedla de kunskaper de inhämtat i från övningar i spelet när uppgifterna hade en annan 

inramning. Vi såg även att eleverna inte nödvändigtvis förstått de artefakter de dagligen 

använde sig av i spelet. Genom våra resultat har vi sett vikten av samtal och språklig 

kommunikation i lärsituation då språk är en nödvändig faktor för att kunna lagra kunskap. 

 

Nyckelord: Situerade lärmiljöer, matematiska begrepp, tallinje, sociokulturellt perspektiv, 

artefakt. 
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1  Inledning 

  

Under Petras senaste VFU-period i en förskoleklass började eleverna efter ett kommunbeslut 

spela spelet Mattemagi (Cognition Matters 2016), något som genast väckte hennes intresse. 

Spelet ingår i ett i skriven stund ej avslutat forskningsprojekt drivet av stiftelsen Cognition 

Matter (2016) i samarbete med Karolinska institutet. Nedan följer en kort beskrivning av 

spelsituationens upplägg och i kapitel 3 Fallstudien beskrivs spelet närmare.  

 

Speltillfällena var uppbyggda på så sätt att eleverna skulle sitta vid sina platser i klassrummet 

och spela på varsin iPad med hörlurar på. Detta helt utan vägledning eller samarbetsövningar, 

något som drastiskt skilde sig från den vanliga undervisningen. Spelets inriktning ligger på 

kognitiv färdighetsträning och är till stor del språklöst. Dessa två faktorer skiljer sig från de 

språkliga och kommunikativa förmågor som elever förväntas uppfylla inom matematikområdet. 

Dessa förmågor lyfts dels i läroplanens syftesformulering; “Eleverna ska genom undervisningen 

också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur 

dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 

sammanhang.” (Skolverket 2015:47), och dels i dess kunskapskrav; “Eleven kan beskriva och 

samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret 

material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till 

sammanhanget.” (2015:52). 

 

I sin artikel Tala, peka och lära matematik i datorbaserad miljöer: En kritisk analys skriver 

Ivarsson att “styrkan i interaktiva datorstödda lärandemiljöer är att dessa erbjuder en rad 

handlingar som ligger utanför de rent språkliga” (2015:59). Fokus i spelet Mattemagi (Cognition 

Matters 2016) hamnar på just matematikkunskaper snarare än läs- och hörförståelse samt läs- 

och skrivförmåga. Det är dock i och med detta de datorbaserade lärmiljöerna riskerar att brista i 

förhållande till matematikämnets syfte i grundskolans läroplan, lgr11. Eleven förväntas nämligen 

kunna argumentera och kommunicera om matematik (Skolverket 2015:47) och utkrävs alltså ett 

matematiskt språk för att kunna uppnå kunskapskraven för årskurs 3. Detta lyfts tydligt i lgr11; 

“Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 
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använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt” 

(Skolverket 2015:52). 
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2  Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur elever som spelar Mattemagi uttrycker sig om de matematiska 

begrepp och principer de möter i spelet, samt att se på vilka sätt de visar på operationell 

förståelse av tallinjen när de möter dessa presenterade på papper i intervjusituation. Detta vill 

vi testa i övningar vilka är hämtade från spelet Mattemagi med viss anpassning men med hög 

igenkänningsfaktor samt med hjälp av intervjufrågor. 

 

● Hur är tallinjen i spelet utformad utifrån teorier om tallinjen? 

● På vilket sätt använder eleverna tallinjen som artefakt i interaktion?  

● På vilket sätt använder eleverna sig av ett matematiskt språk utifrån uppgifterna och 

frågorna i vår undersökning? 
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3  Fallstudien 

Vår uppsats baseras på en kvalitativ fallstudie och utgår från en kommunal grundskola i 

Sollentuna kommun. Eleverna som ingår i vår studie hör hemma i någon av de tre 

förskoleklasser vi haft tillgång till. Vad dessa elever har gemensamt är att de på regelbunden bas 

spelar spelet Mattemagi (Cognition Matters 2016) vilket riktar sig till barn i åldrarna 6-8 år. 

 

I spelet får eleverna i form av en personlig avatar lösa matematikutmaningar med uppdrag att 

rädda djuren i en ö-värld som blivit förtrollad av en ondskefull trollkarl. Spelandet sker 

individuellt på en iPad och fokus ligger på tallinje- och arbetsminnesträning i syfte att gynna det 

matematiska tänkandet på sikt. Matematikuppgifterna nivåanpassas kontinuerligt efter 

elevernas prestationer och eleven främjas öva på det den är bra på. Detta innebär att 

möjligheten till analys, planering och reflektion saknas i spelet eftersom det nivåanpassas 

istället för att förklara vad eleven gjort fel och visa hur denne ska kunna gå vidare. 

 

Som motiveringshöjande belöningssystem tilldelas eleverna en symbolisk nyckel när de klarat 

ett moment. Varje moment är uppbyggt av ett flertal uppgifter och antalet uppgifter varierar. 

Öarna har uppgiftsteman vilka beskrivs nedan. På vardera ö måste tre moment avklaras och tre 

nycklar ska alltså samlas in innan djuren på ön är räddade och eleven kan fortsätta till nästa ö. 

Eleverna vinner även med jämna mellanrum attiraljer såsom hattar, stavar och sköldar till sina 

avatarer även detta i motivationshöjande syfte. 

 

Nedan följer en kort presentation av de uppgifter vi utgick ifrån i spelet Mattemagi. Eftersom 

spelet som redan nämnt ingår i en pågående forskningsstudie finns ingen möjlighet att 

referera till det egentliga spelet. Samtliga bilder är därför skapade av Petra för att 

efterlikna övningssituationer i spelet. 
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TV: Prickarna lyser upp i en viss ordning och eleven ska upprepa i samma ordning. 
TH: Eleven ska efter att ha fått en kort instruktionsfilm på hur formerna i de övre rutorna 
adderas lista ut vilken av de nedre figurerna de två mellersta formerna bildar.  

 

TV: Eleven ska avgöra vart den övre figuren efter att ha roterat passar in. 
TH: Frukterna markeras i en viss ordningsföljd och eleverna upprepa ordningsföljden, frukterna 
försvinner en efter en när eleven prickar rätt. 
 

Några gånger under de 40 speltillfällena möter eleven även additions- och subtraktionsövningar 

vilka den ska lösa utan redskap såsom tallinjen. 

 

Vid början av varje nytt moment spelas en kort introduktionssekvens upp över hur eleven ska gå 

tillväga för att lösa uppgiften. Eleven får således instruktioner till övningarna, men inga 

genomgångar eller förklaringar. 

  

På de nästkommande sidor följer en exempeluppgift som visar hur en additionsövning vilken ska 

räknas på en tallinje kan se ut i spelet.  
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För att visa eleven hur denna ska gå tillväga markeras siffror och symboler i den ordning som 

uträkningen förväntas utföras för att eleven ska bli godkänd. Eleven ska i uppgiftsexemplet dra 

ett finger längs tallinjen och sedan stanna upp på den punkt som representerar markerat tal, i 

det här fallet siffran tre. 

 

 

Sedan markeras additionstecknet och efter det siffran 2. Om eleven stannar på rätt svar, i det 

här fallet fem, markeras femman på tallinjen. En ruta kommer då upp och meddelar eleven att 

den svarat rätt och genom att trycka på en nästa-knapp kan eleven gå vidare till nästa uppgift. 
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Svarar eleven istället fel kommer en ruta upp som meddelar eleven detta. Den visar även på 

vilken nivå eleven till följd av felsvaret hamnar på. I det fiktiva moment där exempeluppgiften 

ingår finns det sex olika nivåer vilket den vita rutan visar, dessa måste eleven alltså avklara för 

att få sin nyckel och gå vidare till nästa moment. Det röda strecket markerar vilken nivå eleven 

var på innan felet. Detta felmeddelande gäller för samtliga uppgifter. 

 

Läraren kan logga in på en sida, som erbjuds av Cognition Matters, där hen för varje elev kan se 

hur många träningssessioner eleven gjort. Läraren kan även se hur många minuter eleven spelat 

aktivt vid det senaste speltillfället samt hur stor andel av svaren som då var korrekta vilket 

presenteras procentuellt. Hen kan utöver det klicka in på elevernas individuella sidor för att se 

en utvecklingskurva för respektive uppgiftstema där antalet gånger eleven mött respektive tema 

även visas. På elevernas individuella sidor finns också ett tårtdiagram vilket visar förhållandet 

mellan i vilken utsträckning eleverna mött respektive tema. 

 

Spelet är en del av en forskningsstudie om kognitiv färdighetsträning driven av den icke 

vinstdrivande stiftelsen Cognitions Matters (2016) i samarbete med Karolinska institutet. Spelet 

ska spelas varje dag vid sammanlagt 40 sammanhängande tillfällen, där varje speltillfälle är 30 

minuter. Detta upptar alltså en markant del av en förskoleklass undervisningstid. Studien är i 

skrivande stund pågående och därmed inte publicerad. Spelet inriktar sig som redan nämnt på 

kognitiv färdighetsträning, vilket i detta fall innebär att spelet till stor del utesluter muntlig 

kommunikation Detta är något som inte går i linje med de språkliga färdigheter och 

kommunikativa förmågor som lyfts i kunskapskrav och syftesformulering inom matematikämnet 
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i lgr11. I rådande läroplan trycks det på vikten av att elever ska ha kunskap om matematiska 

begrepp och kunna använda dessa i vanligt förekommande sammanhang (Skolverket 2015:52). 

Detta kan mycket väl försvåras ifall eleven inte behärskar det matematiska ämnesspråket.  

 

  



  Emelie Alteby & Petra Sjögren  2016vt00052 

 

12 

4  Tidigare forskning 

Följande kapitel kommer att belysa tidigare forskning gällande undervisning och lärande av 

matematikämnet samt vad som krävs för att kunskaper ska kunna överföras mellan olika 

praktiker, en kombination vilket vi anser stå i direkt relation till vår studies syfte och 

frågeställning. 

 
 
4.1 Förutsättningar för matematikinlärning 
 
För att få kallas matematisk lärandeverksamhet, enligt James T. Kinard, Sr. och Alex Kozulin, bör 

matematikundervisning innehålla följande handlingar: 

 

- bidra till att skapa en strukturell förändring av elevens förståelse av matematisk kunskap 

- syfta till, och därmed vara en del av en process där matematiska begrepp konstrueras, 

eftersom alla matematiska begrepp [...det vill säga teoretiska, systemiska och 

produktiva] enligt Vygotsky betecknas som “vetenskapliga”, 

- introducera eleverna i matematikkulturens språk och regler när det gäller hur saker och 

ting görs inom matematiken (2012:13). 

 

Detta baseras på Kinard och Kozulin’s definition av vad målet för matematikundervisning bör 

grunda sig i för att förutsätta matematiskt lärande. De lyfter bland annat vikten av tillängning av 

metoder och redskap, begreppsliga principer samt tankemässig bearbetning som avgörande för 

att kunna tillgodogöra sig sådant lärande (2012:12). Inom det sociokulturella perspektivet är det 

en accepterad åsikt att språket föregår individens tänkande (Säljö 2010:43). Språklig förståelse 

gällande begreppsliga principer, metoder och redskap skulle således med sociokulturella 

glasögon vara en förutsättning för den tankemässiga bearbetningen.  

Kinard och Kozulin pekar även på att matematiska begrepp såsom symboler, modeller och 

system fungerar som hjälpande redskap för att underlätta matematisk verksamhet. Här lyfts 

tallinjen som ett av de mest framstående för matematikförståelse. De menar att när eleven 

använder sig av matematiska begrepp och redskap och approprierar dem går de från att vara 

abstrakta till att bli elevens egna tankeredskap (2012:13). Vidare skriver de att undervisning av 
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matematiska representationer som redskap bör ske genom användning av dem som aktiva 

instrument till hjälp för eleverna att analysera, planera och reflektera (2012:61). Då tallinjen är 

en central artefakt i spelet Mattemagi anser vi att Kinard och Kozulins forskning kan tillföra 

relevant fakta till vår studie. 

 
 
4.2 Digital teknik i klassrummet 
 
Jan Wyndhamn (2015) undersöker i sin studie Att lära med och av ett datorprogram - En 

explorativ studie på vilket sätt elever i samarbete parvis lär sig parallellograms egenskaper 

utifrån ett datorspel på en persondator. Eleverna fick under spelandets gång samtala med 

varandra och skulle genom samarbete lösa de uppgifter de mötte i spelet. De fick muntliga och 

skriftliga instruktioner och kunde även få vissa frågor besvarade. Deras knapptrykningar 

registrerades och spelsituationerna observerades. Syftet med denna studie var att se hur 

elevernas tänkande om parallellograms area påverkas då uppgifterna presenteras via en 

persondator, samt hur eleverna samspelade med datorn och hur de uttryckte sig när de 

arbetade framför datorn. Utöver detta tittade Wyndhamn på hur eleverna tillsammans löste en 

uppgift rörande parallellogrammens area efter arbetet med datorprogrammet. Wyndhamn 

undersökte således vad eleverna lärde sig med datorprogrammet och vad de lärde sig av 

datorprogrammet (2015:104-105).  

 

I sin studie pekar Wyndhamn på vikten av att eleverna får arbeta i par eftersom 

samtalssituationen i sig möjliggör andra aktiviteter än de som uppkommer när en elev arbetar 

på egen hand, ett scenario han nämner är att eleverna exempelvis förklarar uppgifter för 

varandra (2015:98). När Wyndhamn beskriver ordet samarbete gör han det genom att trycka på 

att eleverna förutsätts lära med varandra och inte bara av varandra (2015:112). Wyndhamn 

menar att det som framställs på skärmen i sig inspirerar till analys, reflektion och diskussion 

(2015:104) och härleder till Säljös syn på samtalet i en samarbetssituation som en potentiell 

grund för generering av ny kunskap och problemlösning (1992:18).  

 

Ett begrepp som tas upp i studien är metafor där Wyndhamn lyfter metaforers egenskap att 

vara informationrelaterade på så sätt att de hjälper till att visa vad som är väsentligt och 
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allmängiltigt eller specifikt samt att knyta dessa aspekter till relevanta kategorier (2015:114). 

Wyndhamns spelmodeller för parallellogram fungerar som metaforer och tankeredskap då de 

stämmer överens med vad ett parallellogram har för egenskaper även i fysisk form (2015:114). 

Vidare påpekar Wyndhamn att för att kunna tolka något som en metafor krävs det en viss 

förtrogenhet med bilden men också en omvärldskunskap samt en viss verklighetsuppfattning 

(2015:115). 

 

I Wyndhamns studie framkommer det även att eleverna i sin kommunikation med varandra i 

förhållande till spelet använder sig av ett kontextberoende språk med ord som den, här, där, hit, 

nu, etc. i kombination med rörelser. Eleverna använde alltså inte sig av ämnesspecifika begrepp 

utan samtalen dessemellan låg på en funktionell och praktisk nivå. Språk som sådant menar 

Wyndhamn fungerar som ett redskap att upprätthålla kommunikation här och nu snarare än att 

gynna kunskapslagring. Att eleverna kan kommunicera på en metaforisk och formell nivå menar 

Wyndhamn är avgörande för vad de i slutändan tar med sig för kunskaper och färdigheter från 

spelet, och även för huruvida de kan överföra dessa kunskaper och färdigheter till andra 

praktiker (2015:115). 

 

I sin avslutning poängterar Wyndhamn att ifall eleverna lägger sig på en nivå där de löser 

uppgifterna de ställs inför på ett ytligt och mekaniskt sätt, utan att analysera, resonera och 

diskutera, riskerar de att stanna upp i sitt lärande eftersom det matematiska språket inte 

utvecklas. En lärare kan i dessa fall fungera som ett stöd för att ge eleverna möjlighet och 

tillfälle att berätta och förklara vad de arbetar med samt lyfta relevanta begrepp och 

matematiska termer. Detta då eleverna måste få möjlighet att samtala om matematik, men 

även använda sig av de nya termerna och begreppen för att på så sätt kunna appropriera 

kunskaperna (2015:117).  

 

Denna studie anser vi vara relevant då Wyndhamn undersöker digital teknik i undervisningssyfte 

och vad som krävs för att eleverna ska överföra kunskaper inhämtade från spelet till en annan 

praktik. Wyndhamns studie skiljer sig dock från vår eftersom de elever vi intervjuar inte erbjuds 

möjlighet att kommunicera och tillsammans hitta lösningar på problem och/eller överkomma 

eventuella hinder i spelet Mattemagi. Det blir intressant att se om vi kommer fram till olika 

slutsatser då elevernas spelsituation skiljer sig i så hög grad.  
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4.3  Situerat lärande 

 
I sin studie Solving everyday problems in the formal setting - An empirical study of the school as 

context for thought (1993) undersöker Roger Säljö och Jan Wyndhamn hur elever i årskurs 8 och 

9 löser ett vardagligt problem i två olika kontexter. Eleverna ska läsa av en portotabell dels på 

en SO-lektion och dels på en matematiklektion. Studien undersöker huruvida elevernas 

tillvägagångssätt skiljer sig beroende på uppgiftens inramning (1993:328). Säljö och Wyndhamn 

fann att majoriteten av elevena under SO-lektionen läste av tabellen medan de under 

matematiklektionen istället valde att utföra en matematisk uträkning trots att uppgiften i sig var 

densamma (1993:329). Studien resultat visar på att kontexten i vilken en elev befinner sig avgör 

vilken problemlösningsmetod eleven använder sig av (1993:338). De såg att eleverna 

orienterade sig i arbetet med den uppgift de ställdes inför efter vad de trodde sig vara relevant i 

situationen (1993:339). Trots att eleverna i Säljö och Wyndhamns studie är betydligt äldre än de 

elever som ingår i vår undersökning anser vi att studien är applicerbar på vad vi undersöker 

eftersom både deras och våra elever verkar anpassa sitt arbetssätt efter situation. I vår 

undersökning kopplas det till huruvida eleverna överför det tillvägagångssätt de lärt sig i spelet 

Mattemagi (Cognition Matters 2016) när de arbetar med liknande uppgifter i vår undersökning. 

  



  Emelie Alteby & Petra Sjögren  2016vt00052 

 

16 

5  Teori 

Vår studie har sin utgång i ett sociokulturellt perspektiv med fokus på hur kunskaper 

approprieras i olika praktiker. Enligt det sociokulturella perspektivet ingår individen i olika 

sammanhang och hon anpassar hur hon väljer att utnyttja sina kunskaper och handlingar efter 

situation (Säljö 2010:48). 

 
 
5.1 Språket som kulturellt redskap 
 
I den sociokulturella lärteorin är språket centralt. Säljö benämner språket som ett kollektivt 

redskap och menar att detta föregår individen och hennes tänkande (2010:43). Det var utifrån 

detta det initiala intresset för elevernas Mattemagi-spelande väcktes hos oss. En av 

grundtankarna med spelet är att det genom avsaknaden av språk kan nå ut till fler barn oavsett 

deras språkkunskaper, och därigenom även kan användas på internationell basis. Tanken är i sig 

bra eftersom spelet på så sätt blir inkluderande, men utifrån aktuell läroplan som i mångt och 

mycket grundar sig i språkliga och kommunikativa förmågor skapas ett glapp. Eftersom spelets 

övningar föregår förskoleklasselevernas matematikbegreppsliga kunskaper och då det 

sociokulturella perspektivet pekar på att språk föregår tanken ansåg vi detta vara en intressant 

teori att applicera. 

 

Traditionellt delar det sociokulturella perspektivet upp redskap i två praktiker, dels fysiska 

artefakter, av människan tillverkade föremål, och dels de som är språkliga - hit räknas även 

intellektuella, kommunikativa, mentala och diskursiva redskap (Säljö 2010:27). Språket ses som 

ett medierande redskap och används således för att kommunicera men kan också användas som 

ett redskap för att exempelvis komma ihåg något särskilt. Redskapen kan vara individuella eller 

gemensamt överenskomna, exempelvis tar Säljö upp ramsan “viskaätaniskalaga” som en ramsa 

för att komma ihåg Hallands floder från norr till söder (2010:26). Dessa funktioner kan även 

fysiska artefakter fylla. Den gemensamma nämnaren är att de olika redskapen i sig inte har 

någon specifik betydelse utan fyller sin funktion i och med ett samhälle accepterat en 

gemensam betydelse (2010:26-27). Redskapen hjälper individen att tolka omvärlden och för att 

kunna göra detta krävs det att individen är införstådd med vad de olika redskapen avser 



  Emelie Alteby & Petra Sjögren  2016vt00052 

 

17 

mediera, sammanfattningsvis kan de benämnas som kulturella redskap (2010:28). Tallinjen är 

ett exempel på detta då den representerar tal och dess förhållande till varandra. I spelet 

Mattemagi begränsas dock tallinjen av sin utformning då den inte innehar alla de egenskaper 

som en tallinje per definition ska ha. Dessa egenskaper förklaras utförligt i punkt 5.3 Tallinjen. 

 

Med tiden har dock den västerländska kunskapstraditionen blivit så pass abstrakt att de 

begrepp som nämns inom den institutionella världen inte så ofta bekräftas  i vardagen (Säljö 

2000:250). I matematikspelet som förskoleklasseleverna på berörd skola spelar möter de 

övningar utifrån olika matematikinriktningar men då utan språk. Säljö understryker å sin sida 

vikten av det ständiga samtalet mellan lärd och nybörjare, då interaktion anses vara vad som för 

lärande framåt inom den sociokulturella lärteorin (Säljö 2000:250). I den situation våra tallinje-

övningar pågår finns möjlighet att använda språket som medierande artefakt. Detta möjliggör 

samtal och upptäckt av eventuella misstag eleven gör, vilket i sin tur möjliggör förklaringar för 

att på så sätt skapa förståelse hos eleven. Denna interaktion saknas i artefakten Mattemagi 

vilken som redan nämnt inriktar sig på kognitiv färdighetsträning av matematiska principer. Till 

följd av att denna interaktion saknas kan man inte förutsätta att eleven förstått de matematiska 

principerna på rätt sätt då spelet inte erbjuder några förklaringar av begrepp eller på eventuella 

misstag.  

 
 
5.2 Situerade lärmiljöer  
 
Som redan nämnt anses språket centralt inom den sociokulturella lärteorin. Begreppet bråk 

uppfattas på skolgården antagligen som en dispyt medan det i matematikklassrummet relaterar 

till förhållandet mellan täljare och nämnare. Hur en individ uppfattar och använder språk och 

specifika begrepp beror således på situation och erfarenhet (Säljö 2000:128). Individen anpassar 

inte bara språk efter situation utan även handling. Baserat på detta menar Säljö att kopplingen 

mellan sammanhang och individuella handlingar utgör en del av kärnan i det sociokulturella 

perspektivet (2000:130). 

 

Säljö skriver att en lärsituation som ter sig främmande för en elev kan försvåra elevens 

förståelse, även om eleven egentligen besitter rätt kunskaper för att lösa uppgiften den 
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presenteras för. I en ny lärsituation kan en elev exempelvis ha svårt att till en början se hur hen 

ska agera samt lägga märke till vad som är relevant för att kunna lösa uppgifter i den nya 

situationen (Säljö 2010:67-68). Uppgifterna vi använder oss av i studien är hämtade från spelet, 

med viss anpassning men med hög igenkänningsfaktor, och med syfte att pröva samma 

förmågor hos den spelande. Vi har gjort detta för att se huruvida eleverna på egen hand kan 

applicera sina kunskaper från spelet även i detta sammanhang eller ifall den för eleverna nya 

inramningen skapar huvudbry. 

 

I skolan är lärarens och undervisningsinnehållets roll att få eleverna att inse hur kunskaper inte 

behöver vara sammanhangsberoende. Kunskap kan ses som kluster uppbyggda av flera mindre, 

skilda aktiviteter. Genom detta synsätt menar Säljö att lärandet kan optimeras. Eleven kan 

pussla ihop de aktiviteter de erövrat kunskapsmässigt och överföra dem i olika kombinationer 

till nya sammanhang (Säljö 2010:68).  Vid uppstartandet av vår studie funderade vi mycket kring 

huruvida de förskoleklasselever vi skulle möta verkligen visste hur ämnesområdena i skolan var 

uppbyggda eftersom de antagligen inte hade tillräckligt med erfarenhet av liknande situationer 

sedan innan. Elevernas begränsade erfarenheter skulle kunna medföra svårigheter för dem att 

på egen hand orientera sig i den nya lärsituationen Mattemagi. Utifrån detta kändes denna del 

av det sociokulturella perspektivet särskilt aktuellt eftersom eleverna förväntas kunna spela 

själva, en och en, helt utan hjälp av lärare. I vår undersökning så finns denna hjälp tillgänglig. För 

att eleven ska kunna förmedla att hen löst uppgiften så måste hen använda sig av språket som 

artefakt och det blir då tydligt huruvida eleven förstått uppgiften och grundläggande 

matematiska principer på ett korrekt sätt. I och med att vi är närvarande och kan vi även se 

elevens tillvägagångssätt. Detta upplägg erbjuder även en möjlighet för eleven att öva på att 

kommunicera matematik i linje med de kunskapskrav som ställs i lgr11. 

 
 
5.3 Tallinjen 
 
Cecilia Kilhamns (2011) avhandling Making Sense of Negative Numbers gjordes i syftet att förstå 

hur elever uppfattar och förhåller sig till negativa tal, samt hur deras tänkande förändras när 

negativa tal introduceras i matematikundervisningen. Under en treårsperiod observerades, 

intervjuades och filmades elever och lärare i en grundskoleklass med start i årskurs 6. Detta då 
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negativa tal i svensk skola vanligtvis introduceras i årskurs 8 (2011:109-114). En slutsats Kilhamn 

drar är bland annat att negativa tal borde ges en mer framträdande roll i den svenska 

matematikundervisningen samt att den borde lyftas upp långt före årskurs 8. Utöver detta lyfter 

Kilhamn i sin avhandling att tallinjen förkommer i matematikklassrummet men då som en 

begränsad visuell bild utan att lärare eller elever resonerar kring den. Tallinjen användes således 

inte som en matematisk struktur i syftet att fungera som ett stöd i undervisning och inlärning 

(2011:276). 

 

I en artikel Kilhamn (2010) skriver utifrån sin avhandling Making Sense of Negative Numbers 

kommer hon fram till att för att kunna resonera och kommunicera kring tal är det viktigt att 

eleverna har en gemensam syn på hur tallinjen representerar tal. Elever i de tidigare skolåren 

beskriver tal relaterat till antal och mängd. För att kunna gå från naturliga tal och vidare till 

rationella tal och tal med tecken (positiva och negativa tal) menar Kilhamn  att eleverna måste 

utvidga sin inre bild av talen (2010:17). Först då kan eleverna börja använda tallinjen som 

modell för tänkande och matematiska resonemang utöver dess funktion som modell för 

naturliga tal (2010:18).  

Vidare trycker Kilhamn på vikten av att undervisningsinnehållet belyser och klargör tallinjens 

funktion som matematiskt uttrycksform genom att visa just på tallinjens egenskaper (2010:19). 

Förståelse för tallinjens funktion som representatör av tal innefattar alltså att eleverna vet att 

tallinjen har utgångspunkten 0, att ordningen går från vänster till höger samt att 

enhetsintervallet (ettan) är sträckan mellan 0 och 1. Det innefattar även en förståelse av att 

större intervaller byggs upp av enhetsintervaller, att enhetsintervallet kan delas upp i mindre 

delar samt att tallinjen varken har en början eller ett slut (Kilhamn 2010:21-22).  

Det är utifrån dessa egenskaper vi har konstruerat de tallinjer vi använder som bildstöd till 

övningarna i vår undersökning. I spelet har tallinjen ett inbyggt stopp och eleven kan inte 

fortsätta till tal större eller mindre än vad som finns representerade på aktuell tallinje, försöker 

eleven att göra detta avslutas uppgiften och en ny presenteras utan kommentarer. Vår tallinje 

har inte ett absolut stopp, den fortsätter förvisso inte i all oändlighet men den hindrar inte 

eleven från att fortsätta längre åt höger eller vänster om den önskar peka ut ett tal som är 

större eller mindre än vad som finns utskrivet. Detta går i linje med den princip Kilhamn lyfter 

om att tallinjen precis som alla linjer varken har en början eller ett slut (2010:21). Vår 

undersökning medför således att eleverna har möjlighet att laborera operationellt utan att 
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uppgiften avbryts. I och med möjligheten till dialog får vi även en bild över huruvida eleven 

förstått tallinjens egenskaper eller inte. 

 

I spelet måste eleven vid en uträkning av ett tal utgå från nollan för att sedan markera ut varje 

steg i sin uträkning på tallinjen. Spelets upplägg talar för att eleven får kunskap om operationell 

användning av tallinjen i linje med vad Kilhamn lyfter som tallinjens grundläggande egenskaper 

rörande dess utgångspunkt och talordningens riktning (2010:21-22). Det innebär dock inte att 

eleven förstått skillnaden mellan enhetsintervall och specifika punkter på tallinjen. I vår 

undersökning är det återigen samtalet som är den avgörande faktorn vid avläsande av huruvida 

en elev förstått, i detta fall skillnaden mellan enhetsintervall och punkter på tallinjen. 
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6  Metod och material 

I följande kapitel kommer en redogörelse för den metod vi valt att använda oss av i vår studie 

samt en utförlig förklaring på hur vi gick till väga för att samla in relevant data. Vi kommer även 

att koppla vår studie till validitets- och reliabilitetskraven som ställs på vetenskaplig forskning 

samt redogöra varför vi anser oss uppfylla Vetenskapsrådets forkningsetiska principer.  

 
 
6.1 Arbetsfördelning 
 
Vi har valt att ha ett gemensamt ansvar för hela uppsatsen och praktiskt taget allt arbete har 

skett sida vid sida då vår strävan har varit att båda ska ha lika stor inblick i arbetet. 

Textbearbetningen har därför utförts gemensamt vilket medfört ett sammanhängande språk 

uppsatsen igenom. 

 
 
6.2 Intervjuer 
 
Vi har valt intervju som metod då vi ansåg att detta bäst skulle ge oss svar på vad vi ville 

undersöka med studien eftersom vi ville komma åt elevernas personliga svar och åsikter 

rörande övningarna. Utöver detta vill vi i linje med vår frågeställning även undersöka på vilket 

sätt eleverna använder språket respektive tallinjen som artefakt i interaktion när de arbetar 

med övningarna. Emelie intervjuade eleverna medan Petra observerade och antecknade. Detta 

då Petra hade sin senaste VFU-period på skolan och därmed hade en relation till vissa elever, 

medan detta inte gällde för Emelie. Vi ville på så sätt utesluta att elevernas svar anpassades 

efter att Petra faktiskt varit med vid uppstart av Mattemagi-spelandet och därmed hade viss 

förförståelse. Vi valde dock att delta båda två i och med att de flesta barnen såg Petra som ett 

känt ansikte och situationen på så sätt förhoppningsvis upplevdes mindre dramatisk. Det faktum 

att vi var två personer vid intervjutillfällena i vår studie möjliggjorde att Petra kunde observera 

och anteckna medan Emelie kunde fokusera helt på att intervjua barnen. Vald metod 

möjliggjorde att vi kunde samla in data över vad eleverna syftade till trots att de till största del 

använde sig av ett kontextberoende språk i kombination med rörelser och inte ämnesspecifika 

begrepp och förklaringar. 
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Intervjuerna hölls i ett grupprum beläget mellan två av de tre förskoleklassernas klassrum där 

samtliga elever varit förut. Grupprummet var inrett med två stora soffor med ett bord mellan 

samt en fåtölj vid bordets ena kortsida. Emelie och de elever som intervjuades satt i den ena 

soffan med blocket med uppgifter mellan sig medan Petra satt i fåtöljen och hamnade då snett 

mittemot eleven. Detta gjorde att vi som intervjuare kunde interagera samt att eleven hela 

tiden såg vad som hände vilket vi upplevde skapade en öppnare situation mellan oss och eleven.  

 

Vi har alltså intervjuat barn något som Jan Trost menar i viss mån skiljer sig från att intervjua 

vuxna. Barn som vuxna är individer och olikheter finns självklart, det är dock en del saker man 

bör ha i åtanke just vid intervju av barn. Bland annat bör intervjutillfällena hållas relativt korta, 

dels för att barnet kan ha svårt att sitta still under en längre period och dels så att barnet i fråga 

inte tappar fokus. Har man många frågor att ställa är det bättre att utföra flera intervjuer med 

samma barn vid olika tillfällen (2010:59). Våra intervjuer tog mellan 15 och 24 minuter men var i 

sitt innehåll varierade och tycktes sällan få eleven att tappa fokus. Vid de få tillfällen vi ansåg att 

det fanns en risk för detta meddelade vi eleven att det var tillåtet att hoppa vidare ifall hen 

ansåg sig ha fastnat. Detta verkade ge eleven ny geist att försöka med nästa uppgift även i de 

fall då uppgiften i sitt upplägg var detsamma. Vi var även noga med att upplysa eleverna om att 

de gärna fick inta en bekvämare ställning i soffan och exempelvis dra upp benen, detta för att få 

dem att känna sig trygga i situationen och förhoppningsvis orka intervjun ut.  

 

Trost skriver om provintervjuer som ett tillfälle att se huruvida intervjufrågorna man valt ger de 

svar man söker i förhållande till sin frågeställning, detta för att undersöka studiens reliabilitet. 

Beroende på provintervjuernas utfall kan man välja om man använder sig av dem vid 

sammanställandet av data eller inte och detta avgörs beroende på om man anser sig få ut 

relevant data eller inte (2010:144). Han lyfter även vikten av att frågorna man ställer till barn är 

konkreta (2010:60). Vidare påpekar Trost att det är viktigt att vid intervjutillfällen med barn vara 

noga med att utforma intervjufrågorna på så sätt att de syftar till specifika händelser och 

tidpunkter eftersom att barns värld tenderar vara mer knutna till nuet (2010:61). Efter två 

utförda intervjuer valde vi utifrån ovanstående att lägga till de fyra sista intervjufrågorna 

gällande begreppsförståelse (fråga 4-7, se bilaga 2) då vi insåg att frågorna vi först utgått ifrån 

inte gav tillräcklig information för att svara på vår frågeställning. Intervjuerna gick därmed från 
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att innehålla främst övningar till att få en tidsmässigt jämn uppdelning av övningsuppgifter och 

intervjufrågor. Frågorna vi ställde bearbetades något efter provintervjuerna och vi valde att 

stödja merparten av våra frågor med bildmaterial (se bilaga 1) vilket eleverna fick använda sig av 

till hjälp för att svara på frågorna. Bildmaterialet användes även av oss för att lyfta vad det var vi 

syftade på rörande de olika intervjufrågorna.  Frågorna utformades utöver det på så sätt att de 

kunde bindas till specifika, för barnen välbekanta tillfällen (fråga 1-3, se bilaga 2). Övningarnas 

variation var högre än vad vi i slutändan valde att analysera eftersom vi ville skapa en liknande 

situation som den i spelet Mattemagi med flertalet olika sorts övningar. När vi analyserade vår 

data fann vi tre olika teman vilka vi ansåg vara relevanta i förhållande till syfte och 

frågeställning. Utifrån dessa teman delade vi in resultaten vilket innebar att inte alla övningar 

och frågor kom att figurera i vår resultat- och analysdel. 

 

De två första intervjuerna kom vi alltså att se som provintervjuer vilka vi valde att bortse ifrån 

eftersom de inte gav oss relevant information kopplat till vår frågeställning. Av tio utförda 

intervjuer användes således åtta vid sammanställningen. Vi valde även att ta bort ett antal 

övningar efter dess att sex av tio intervjuer var utförda och på så sätt korta ner intervjutiden för 

att inte tappa elevernas intresse och fokus. Inga övningar togs då bort i sin helhet utan vi valde 

enbart att korta ner de övningar vi redan hade och på så vis så påverkades inte intervjuernas 

reliabilitet. 

Ändrad, är den ok? 

 
6.3 Forskningsetiska principer 
 
Vi motiverar nedan varför vi anser oss uppfylla information-, samtycke-, nyttjande- & 

konfidentialitetskravet vilka tillsammans utgör Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). 

 

Vi mailade medgivandeblanketter, vilka tydligt förklarade studiens syfte, till klassföreståndarna i 

de tre förskoleklasser vi utgick från (Bilaga 3). Vid intervjutillfällena informerade vi barnen om 

att de när som helst fick avbryta eller avsluta sitt deltagande i studien genom att prata med oss, 

sina föräldrar eller sin klassföreståndare, detta enligt informationskravet (2002:7). Föräldrarna 

gavs i och med medgivandeblanketten möjlighet att aktivt ta ställning till om de ville att deras 
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barn skulle medverka i studien eller ej och barnen fick ta ställning till detta muntligen vid 

intervjutillfällena enligt samtyckeskravet (2002:9). Samtyckeskravet kräver dock enbart 

vårdnadshavares tillstånd innan dess att barnet fyllt 15 år. Vi ansåg dock att det var av stor 

relevans att barnen kände sig trygga med intervjusituationen och av den anledningen ville vi 

alltså ha barnens uttryckta samtycke både då vi hämtade barnen i klassrummet och i samband 

med intervjustart. 

 

Intervjuerna tog upp med röstinspelning och observationsanteckningar men då inga namn eller 

andra uppgifter som kan koppla material till individ nämndes eller skrevs upp uppfyller det 

konfidentialitetskravet (2002:12). Intervjuade individer benämndes både skriftligt och muntligt 

från intervjustart som “elev 1”, “elev 2” etc. och intervjusvar kan således inte kopplas ihop med 

en specifik medgivandeblankett. Vid sammanställandet av data benämner vi de olika eleverna 

med fiktiva namn vilka inte är kopplade till elevernas kön då vi inte ansåg detta vara av relevans. 

 

Materialet vi samlar in vid intervjutillfällena används endast till studien i fråga. Personuppgifter 

lagras endast i form av vad som angetts på medgivandeblanketterna, men då dessa inte förvaras 

med insamlat intervjumaterial anser vi oss uppfylla nyttjandekravet (2002:14). 

 
 
6.4 Validitet och reliabilitet 
 
Vetenskaplig forskning förväntas uppfylla, eller i alla fall förhålla sig till, de krav validitet och 

reliabilitet ställer. Validitet syftar till huruvida insamlat material ger svar på det studien avser 

svara på, medan reliabilitet svarar på huruvida valt tillvägagångssätt resulterar i samma svar vid 

olika tillfällen med lika förutsättningar (Bell, 2006:117).  

 

Vi anser att vår metod gav svar på vår frågeställning och menar därför att vår studie har validitet 

(Bell 2006:117). 

 

Efter att ha utfört de två första intervjuerna tyckte vi oss inte ha fått tillräckligt av den 

information vi ansåg oss behöva för att kunna svara på frågorna i frågeställningen, och utifrån 

detta lade vi till ett antal intervjufrågor vid de efterföljande åtta tillfällena. De två första 
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intervjuerna kom vi att se som provintervjuer och valde att bortse från dessa helt då vi 

sammanställde våra resultat eftersom de inte tillförde relevant information (Trost 2010:144). 

Det faktum att vi var två närvarande vid intervjutillfällena, och att dessa spelades in, 

möjliggjorde att Emelie kunde fokusera på att intervjua eleverna medan Petra kunde observera 

och anteckna vilket gjorde att vi vid sammanställningen av resultat hade information både om 

vad eleverna faktiskt svarat, men också mer ingående hur de löst uppgifterna och vilka 

eventuella hjälpmedel de använt sig av.  

 

Då vår studie är en fallstudie kan vi inte dra några generella slutsatser, utan meningen är att 

skapa förståelse för just det här fallet. Vi maximerade underlagets variation då barn från skolans 

samtliga tre förskoleklasser deltog. Syftet med fallstudien var att undersöka hur dessa barn 

uttrycker sig om olika matematiska principer och hur de uppvisar förståelse av tallinjen utifrån 

spelandet av Mattemagi, något vi tycker oss kunna se baserat på insamlad data. 

 
 
 
6.5 Urval 
 
Blanketterna delades ut till fem elever per klass. Antalet bestämdes av oss relaterat till hur 

mycket material vi behövde samla in för att kunna utföra studien. Vilka elever som tilldelades 

medgivandeblankett bestämdes av respektive lärare utifrån två olika sätt. I en utav klasserna 

delades blanketter ut till de föräldrar läraren först träffade, så skedde även i de två andra 

klasserna men med ett genustänk då lärarna ville få med både pojkar och flickor.  
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7 Resultat och analys 

Vi har bearbetat vår data med hjälp av en tematisk analysmetod som finns beskriven i Virginia 

Braun och Victoria Clarkes Using thematic analysis in psychology (2006). Vi har utifrån detta 

sorterat våra intervjusvar och observationer efter tre olika teman nämligen förståelse för 

matematikämnet, ämnesspecifikt språk samt operationella tallinjekunskaper vilka vi beskriver 

nedan.  

 

Varje intervjusituation inleddes med åtta olika typer av uppgifter (se Bilaga 1) och därefter 

följde sju frågor (se Bilaga 2). 

 
 
7.1 Förståelse för matematikämnet 
 
Eleverna tillfrågades vilket ämne de ansåg sig att arbeta med. Endast Fred, Theo och Mia 

svarade direkt matte. Frida svarade matte efter att ha fått en förklaring på vad ett skolämne är 

för något. Anna och Alexandra förstod inte begreppet ämne och kunde inte svara på frågan utan 

intervjun fick gå vidare. Filip och Lukas svarade “mattetest” respektive “mattemagi” efter att ha 

fått en förklaring över vad ett skolämne är. De elever som inte har en direkt uppfattning av vad 

ett skolämne är förväntade vi oss inte heller kunna placera de olika övningarna i ett särskilt 

ämnesfack. När vi sedan bad eleverna att förklara vad vi precis arbetat med för övningar 

använde sig drygt hälften av eleverna (Theo, Anna, Filip, Fred och Mia) av beskrivningar som 

“räkna ut”, “tal” och “siffror” något som vi anser vara ämnesspecifika begrepp med tanke på 

elevernas ålder. Alexandra, Frida, och Lukas svarade saker såsom “frukter” och “pluppar” vilket 

refererar till de olika minnesövningarna de gjort, men de lade inget fokus på något som rör 

matematikämnet. 

 

När eleverna ombads beskriva spelet Mattemagi gjorde alla elever förutom Frida det med 

termer eller övningar som rör matematik. Frida hade inte spelat spelet samma dag och verkade 

vara rädd att svara fel på frågan och efter att ha konstaterat att hon ansåg att frågan var svår 

valde vi att gå vidare med intervjun. Theo berättade först och främst om spelets handling samt 

den underhållsmässiga delen i spelet, det var inte förrän Emelie ställde specifika frågor om vad 
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han behövde göra för att kunna besegra de onda som han förklarade att han måste “sätta ihop” 

och “räkna ut”. Anna svarade först kort att hon “räknar ut” och gav efter det en sammanfattning 

av spelets underhållningsdel.  

 
 
7.2 Ämnesspecifikt språk  
 
Anna var den enda eleven som utan hjälp av varken Emelie eller Petra kunde definiera 

begreppet addition: “...man lägger till”. De andra eleverna hade ingen relation till begreppet 

addition, men Filip och Theo sa sig ha hört det tidigare. Theo bläddrade sedan fram en övning 

där former läggs ihop och bildar en ny och motiverade med kommentaren “man lägger ihop”. 

Filip definierade aldrig själv begreppet addition trots att Emelie likställde addition med plus, 

samt pekade ut additionstecknet - detta tror vi dock snarare berodde på nervositet än okunskap 

eftersom han kunnat utföra beräkningar med addition tidigare under intervjun. Fyra elever, 

Alexandra, Lukas, Fred och Mia kunde efter att Emelie pekat ut additionstecknet definiera 

begreppet och benämnde additiontecknet med “plus”. Frida förklarar begreppet addition med 

“...man ska dra typ” och drog fingret som på en tallinje åt höger, men när Emelie visar talet 

“5+3-4” och ber Frida visa hur hon menar pekar hon på hela talet. Frida kunde dock inte 

definiera begreppet subtraktion även då det av Petra sattes i relation till addition och tallinjen, 

men när Petra förklarar att subtraktion är minus och frågar hur hon kan visa det på tallinjen så 

drar hon fingret åt vänster.   

 

Vidare kunde Anna och Filip utan vägledning beskriva subtraktion. Anna förklarade “Aa, man tar 

bort.”, medan Filip förklarade “Eum, man tar bort” för att sedan bläddra fram minnesövningen 

med frukter med samma motivering, där frukter mycket riktigt “försvinner” i spelet Mattemagi 

men i vår övning skulle eleverna peka på frukterna i en viss angiven ordning och några frukter 

försvann således inte. Freds första reaktion när han fått frågan om han hört begreppet 

subtraktion var “Jag tror det är, sådan här subtraktion är, någonting med pickadoller, eller 

någonting sådant. Tror jag”. Fred kunde dock, precis som Theo, Lukas och Mia beskriva 

subtraktion efter att Emelie likställt det med subtraktionstecknet, de refererade dock symbolen 

till begreppet minus. Alexandra kunde efter att Emelie likställt subtraktion till minus förklara vad 

det var: “Då tar jag bort”.  
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Alltså, samtliga elever kan utföra addition och subtraktion, men endast Anna och Filip förstår 

begreppet subtraktion och de enda som förstår begreppet addition är Anna och Theo. Alla utom 

Frida kan beskriva räknesätten när de antingen får se symbolerna + respektive - alternativt får 

höra plus respektive minus. Frida verkar dock förstå hur hon ska använda sig av tallinjen när hon 

får höra begreppen plus och minus. Eleverna har uppenbarligen grundförståelse för de 

begreppsliga principerna, men då gällande begreppen plus och minus snarare än i relation till 

begreppen addition och subtraktion. Detta upplever vi dock inte som förvånande då de 

intervjuade barnen går i förskoleklass och undervisningen kanske inte har innefattat de mer 

avancerade matematiska begreppen ännu. Begreppskunskaperna har de sannolikt inte fått från 

spelet då de inte benämns vid namn utan endast visas som symboler där.  

 

Sammanfattningsvis såg vi att eleverna istället för att använda ämnesspecifika begrepp när de 

svarade på våra frågor och ombads förklara olika symboler etc. använde sig av ett 

kontextberoende språk i kombination med rörelser för att på så sätt förklara sina tankegångar. 

Elevernas beskrivningar var således funktionella och praktiska men saknade alltså i de flesta fall 

helt specifika ämnesord.  

 

Endast Mia kunde beskriva tallinjen efter att ha blivit tillfrågad och gjorde då detta med 

motiveringen ställd som en fråga “...är det den där linjen med streck, sådana här?” och 

bläddrade sedan fram en tallinje. Vid frågan hur hon tänkte svarade Mia “Mm, det är liksom en 

linje”, varpå Emelie beskrev tallinjen utförligare. Av de resterande sju eleverna gissade Anna, 

Alexandra, Frida, Filip och Lukas rätt efter att ha fått bläddra i blocket, de sa sig dock aldrig ha 

hört begreppet. Theo och Fred hade aldrig hört begreppet och kunde inte heller peka ut 

tallinjen i blocket. Den ena, Fred, gissade på minnesövningen med bollar med motiveringen 

“...det finns plats i ringarna”, och  den andra, Theo, gissade på talet “15+5-1” med motiveringen 

“För att man kan sätta ihop”. Det kan tilläggas att en tallinje fanns utplacerad direkt under talet 

“15+5-1”. Eleverna arbetar alltså i princip dagligen med tallinjen, vissa oftare än andra då spelet 

anpassas efter individen men majoriteten av de elever vi intervjuade kände inte till begreppet 

tallinje. Anna, Alexandra, Frida och Filip gissade ju rätt när de fick bläddra i blocket men endast 

Frida motiverade sitt val. Lukas gissade som nämnt också rätt, men först efter att ha bläddrat 

förbi flertalet tallinjer.  
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7.3 Operationella tallinjekunskaper 
 
Efter den kombinerade observationen och intervjun av eleverna såg vi att sex av åtta elever 

(Anna, Alexandra, Frida, Filip, Theo och Lukas) trotsallt kunde använda sig av tallinjen på papper, 

om än godtyckligt. Det var dock endast Anna och Lukas som använde tallinjen till att utföra 

egentliga beräkningar. Dessa elever kunde alltså peka ut specifika tal på tallinjen samt utgick 

från nollan men började räkna först på talet ett. De övriga två, Fred och Mia, utgick från nollan 

och benämnde den punkten som ett. Detta resulterade i att de pekade ut fel svar på tallinjen 

trots att de med hjälp av att räkna på fingrarna och/eller huvudräkning kommit fram till rätt svar 

alldeles innan. I spelet Mattemagi fylls varje enhetsintervall på tallinjen som eleven markerat 

med ett block, eleven måste utgå från nollan för att påbörja sin beräkning. När de dragit från 

noll till ett har enhetsintervallet däremellan alltså fyllts med ett block och eleven har därmed 

räknat upp till ett. Detta är antagligen varför Mia och Fred börjar att räkna på just nollan utan 

att reflektera över vilken punkt på tallinjen som faktiskt representerar respektive tal. I spelet 

räknar eleverna med andra ord enhetsintervall, vilket är korrekt användning av tallinjen men 

eleverna har inte nödvändigtvis förstått att det är punkter (i övningarna utmarkerade som 

streck) på tallinjen som representerar specifika tal.  

 

När eleverna sedan ombads peka ut bråks placeringar på tallinjen, något eleverna som ingick i 

vår studie inte arbetat med tidigare (en del elever i de tre förskoleklasserna hade dock räknat 

med bråk och decimaltal innan) fick vi se prov på innovativa lösningar. Mia valde efter en stunds 

funderande att se bråket ½ som talet 12 och 2/4 som talet 24. Hon räknade sedan fram och 

tillbaka på tallinjen, som gick från 0,0 till 1,0 tills hon hamnade på 0,9 respektive 0,3 och 

menade att det motsvarade 12 respektive 24. Räknar du efter ser du även att Mia uppfattade 

0,0 som ett när hon påbörjade sin uträkning. Att hon läste bråken fel spelar inte ingen roll i 

sammanhanget, men hennes operationella användning av tallinjen vittnar om bristande 

kunskaper om på vilka sätt tallinjen de facto ska användas för att fylla sitt syfte. Något vi även 

såg var att eleverna verkade behöva starta vid nollan för att lokalisera sig på tallinjen istället för 

att gå från exempelvis fem när de ska hitta sju. Ett exempel på detta var när Anna skulle räkna 

ut talet 20+3 (vilket hon för övrig räknade som 20-3) först hamnade på 17 efter att ha använt sig 
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av tallinjen vid sin beräkning. Men när hon sedan räknade upp från 0 till 17 för att se vilket tal 

strecket i fråga representerade tappade hon bort sig och sa till slut “16”.  

Då eleverna ombads placera ut decimaltal på en tallinje verkade flertalet elever, efter att ha 

konstaterat att de inte arbetat med detta förut, helt enkelt bortse från kommatecknet. De såg 

0,2 som 2 och 1,7 som 17 och placerade således ut dem rätt på tallinjen som gick från 0,0 till 

1,0. Detta gällde även Fred som i de tidigare övningarna börjat räkna på nollan och därmed 

markerat ut fel tal på tallinjen även då han svarat rätt. Filip gissade hej vilt, men pekade precis 

som i tidigare övningar på rätt tal på tallinjen utifrån vad han svarat - i detta fall blev det ju inte 

helt rätt eftersom han markerade 3 på 0,3 respektive 4 på 0,4. 
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8 Diskussion 

Problematiken som kan uppstå med datoriserade lärmiljöer som används i skolan, som inte är 

uppbyggda utifrån läroplan och skolverkets riktlinjer, är att de inte nödvändigtvis underlättar 

elevernas väg mot att uppnå kunskapskraven i rådande läroplan, lgr11.  

 
 
8.1 Tallinjen i Mattemagi kommunicerar inte tillräckligt 
 
Om eleverna var varse om hur de skulle använda sig av tallinjen i spelet Mattemagi framkom 

inte i vår undersökning, däremot tycktes de inte ha en klar bild av hur en tallinje i den praktik 

som vår undersökning erbjöd ska användas. En situation som idag antagligen är den absolut 

vanligaste praktiken i förskoleklass. Om en elev ska kunna appropriera rätt kunskap av vad en 

artefakt som tallinjen har för egenskaper och på vilket sätt den kan användas krävs det att de 

har en grundförståelse. Mattemagi erbjuder eleverna praktisk färdighetsträning av ett redskap 

förskoleklasselever inte nödvändigtvis behärskar teoretiskt. På så sätt kan elevernas kunskaper 

komma att bli begränsade eftersom de då riskerar att konstruera egna matematiska teorier. 

Kinard och Kozulin (2012:12-13) tar i sin definition av vad matematikundervisning bör innehålla 

för att förutsätta lärande upp att eleverna bör tillägna sig metoder och redskap vilket spelet 

innefattar. Spelet innefattar dock inte förklaringar av metoder eller definitioner av redskap och 

dess användningsområden. Utöver tillägningen av metoder och redskap lyfter Kinard och 

Kozulin hur eleverna även måste arbeta med begreppsliga principer och tankemässig 

bearbetning för att kunna tillgodogöra sig sådant lärande, något spelet Mattemagi inte erbjuder 

i sin nuvarande utformning. Detta märks särskilt i det fall då Mia räknar fram och tillbaka på 

tallinjen. Hon använder visserligen tallinjen som ett redskap i sin uträkning men har 

uppenbarligen inte förstått de grundläggande begreppsliga principerna, i sådant fall hade hon 

kanske dragit slutsatsen att det inte gick att räkna till 24 på den tallinje hon hade framför sig och 

i så fall tvingats tänka om. Fridas svar när hon ska förklara plus och minus (“...man ska dra typ”) 

tyder på att hon kopplar räknesätten till hur hon använder sig av tallinjen i Mattemagi. Detta 

pekar i sin tur mot att Frida verkligen ser tallinjen som ett redskap för att kunna utföra 

beräkningar. Dessa elever verkar alltså ha approprierat i alla fall en del av tallinjens funktion och 

gjort den till sitt eget tankeredskap, de är dock oklart huruvida Frida förstått tallinjen och dess 
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principer fullt ut, Mia har i vilket fall inte gjort det. Det finns alltså en risk att eleverna i och med 

spelets begränsade representation av tallinjen där förklaringar lyser med sin frånvaro skapar sig 

en felaktig uppfattning om tallinjens strukturella och operationella användning. 

 
 
8.2 Mattemagis begränsade tallinje och vad det resulterar i 
 
Kilhamn lyfter i sin artikel (2010) vetskapen om vart på tallinjen man ska utgå ifrån som en av de 

grundläggande principerna (2010:21-22). Vi såg att det i vår studie fanns elever vilka började sin 

uträkningar med fingret på nollan och samtidigt muntligt räknade “ett” för att sedan fortsätta 

“två” när de pekade på strecket på tallinjen vilket representerade ett.  

 

Tallinjen i spelet är begränsad på så sätt att eleverna inte säkert kan veta på vilket sätt de ska 

börja sina beräkningar. De måste börja med att dra fingret från nollan och när de nått ettan fylls 

enhetsintervallet med ett block. Eleverna får dock ingen förklaring om att de är först när de 

faktiskt nått strecket som representerar ett som de på tallinjen har räknat upp just till ett. 

Eleven riskerar då att inte få en klar bild av huruvida det är punkterna på linjen som 

representerar tal eller enhetsintervallen i sig. Att blocket som uppfyller enhetsintervallet utgör 

just ett enhetsintervall är antagligen den enda grundprincip spelet tydligt förmedlar, men 

huruvida eleverna utan förklaring eller begreppslig kunskap tar med sig det faktumet är oklart.  

 

I spelet representeras tallinjen som ändlig i och med att den inte går att fortsätta på i någon 

riktning längre än illustrerad bild och har en konkret början och slut. Mia, vars lösning på bråk-

uppgiften vi redan nämnt i diskussionen, hade uppenbarligen inte fått med sig kunskapen om 

att tallinjen precis som alla linjer saknar slut. Hade Mia haft vetskapen om detta hade hon 

kanske agerat annorlunda. Hennes uträkning motsäger även att hon har förstått det faktum att 

talens storleksordning på tallinjen går från vänster till höger, där talet blir större ju längre åt 

höger man kommer. 

 
 
8.3 Samtalet som kunskapsförmedlare 
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Det språk eleverna använder sig av i Wyndhamns studie om elevers uppfattningar om 

parallellogram menar han fungerar för att beskriva saker här och nu snarare än för långsiktig 

kunskapslagring. Wyndhamn skriver att eleverna måste kunna kommunicera på en formell och 

metaforisk nivå för att kunna ta med sig kunskaper från en praktik till en annan (2015:115). 

Eftersom eleverna i vår studie inte får något språk från spelet Mattemagi ges de ur denna 

aspekt inte någon möjlighet att ta med sig de kunskaper de förhoppningsvis förvärvar i och med 

sitt spelande. Vi noterade att eleverna hade svårigheter att beskriva vad de arbetat med både i 

spelet och i de övningar vi försett dem med samt att många verkade osäkra då de skulle göra 

detta. Hade eleverna haft begreppsliga och principiella kunskaper hade de antagligen inte haft 

samma problem. Eleverna i vår studie använde sig alltså av språket på samma sätt som eleverna 

i Wyndhamns studie och endast vid ett fåtal gånger uttryckte sig eleverna med ämnesspecifika 

begrepp. Det är dock oklart huruvida elevernas osäkerhet hade med intervjusituationen i sig att 

göra eller ifall det berodde på att eleverna upplevde sig ha bristande kunskaper i vad frågorna 

behandlade. 

 

Det ihopsatta ordet “tallinje” är uppbyggt av två elevnära ord vilket två av eleverna greppade 

och kunde utifrån detta lista ut vad som borde vara en tallinje. Vi upplever det som en 

förhållandevis enkel sak att presentera i spelet för att på så sätt öka elevernas ämnesspråk. Säljö 

(1992:18) lyfter språk och samtal som en grundläggande faktor för att elever ska kunna 

tillgodogöra sig kunskap och Wyndhamn (2015:117) menar till och med att matematiklärandet 

riskerar att stagnera när det matematiska språket stannar upp i sin utveckling. I relation till i 

vilken utsträckning Mattemagi ska spelas så kan avsaknaden av muntlig presentation av begrepp 

och förklaringar riskera att bli avgörande i vad eleverna faktiskt får med sig kunskapsmässigt. 

Wyndhamn skriver vidare att elever måste få samtala om matematik och använda sig av nya 

termer och begrepp för att kunna appropriera kunskaper (2015:117). Mattemagispelet utan 

lärarstöd, vilket inte förutsätts i spelanvisningarna, erbjuder inte detta vilket utgör ännu en 

begränsning i elevernas potentiella kunskapsutveckling. Således saknas den kommunikativa 

process mellan nybörjare och lärd som Säljö lyfter som central i mänskligt lärande och 

utveckling. Det är nämligen den processen som Säljö menar gör individen delaktig i kunskaper 

och färdigheter för att på så sätt kunna urskilja vad som är väsentligt i en situation (2000:37). 

I vår undersökning kunde vi se på vilket sätt eleven använde sig av tallinjen. Detta medförde att 

vi i en undervisningssituation hade kunnat fånga upp en elev som uppvisade tecken på att ha 
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missförstått en övning eller princip. De Mattemagi-resultat elevernas lärare i nuläget har tillgång 

till visar inte på vad för typ av fel en elev gör utan visar en individuellt anpassad 

utvecklingskurva för respektive övningstyp. Läraren kan alltså varken göra en summativ eller 

formativ bedömning av elevens arbete med spelet. Hade läraren å andra sidan haft tillgång till 

elevernas samtliga svar hade administrationsbördan antagligen blivit övermäktig detta då 

spelandet går snabbt och pågår under förhållandevis lång tid varje dag. Eleven hinner alltså med 

många fler uppgifter än vad den antagligen gjort om övningarna presenterats i ett annat 

medium är på en läsplatta. Spelet nivåanpassas visserligen efter hur eleven presterar i de olika 

uppgifterna, men det betyder inte att eleven förstått principerna bakom uppgifterna. Detta 

gäller både de uppgifter eleverna klarar och de de inte klarar eftersom inga förklaringar ges.  

 
 
8.4 Slutsats 
 
Vad vi utläst av vår studie är att ett av spelets huvudsyften, att lära eleverna använda sig utav 

tallinjen, verkade resultera i att eleverna fått en begränsad och delvis felaktig bild av tallinjens 

strukturella och operationella funktion. Där spelet utan kommunikativa element varken 

korrigerar eller förmedlar de fel som en elev gör. Det behöver inte nödvändigtvis vara bra att 

eleven får merträning ifall den inte är på det klara när det gäller de begreppsliga principerna, 

något läraren kan ha svårt att uppmärksamma eftersom elevernas tankegångar och individuella 

uppfattningar förbigås i spelandet av Mattemagi. 

 
 
8.5 Förslag på vidare forskning 
 
Ett förslag på vidare forskning är att framställa en produkt i form av en lärarhandledning till 

spelet. Man skulle då kunna studera huruvida elevernas förståelse för de inriktningar inom 

matematik och de begreppsliga principer de möter i spelet Mattemagi skulle te sig ifall deras 

lärare kunde koppla spelandet till andra typer av undervisning. På så sätt skulle läraren i högre 

grad kunna knyta spelets övningar till matematikens syfte- och kravframställning i läroplanen 

och således ge språket en mer framträdande roll.  
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Då skolan i Sverige varken är centralstyrd eller detaljstyrd vore det även intressant att göra en 

större studie där barn från olika skolor, där spelet Mattemagi används, inkluderas för att se 

huruvida elevernas kunskaper skiljer sig eller inte. Det skulle då vara relevant att även ta med 

lärarnas inställning till och arbete med spelet.   
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Bilaga 1: Våra övningar 

 WM_grid    Numberline 

 

WM_crush    Boolean 
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Talrad     Rotation 

 

Bråk     Decimaltal 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Frågor som ställdes till de intervjuade eleverna: 

1. Vad gjorde du precis för övningar? Kopplar du det till något speciellt ämne? 

2. Nyss spelade du spelet Mattemagi, kan du beskriva det spelet för mig? 

3. Har du lärt dig saker i spelet som du tog hjälp av i övningarna du precis gjorde? 

4. Kan du beskriva en tallinje för mig? Det går bra att visa i blocket 

5. Kan du beskriva ett bråk? Det går bra att visa i blocket 

6. Kan du beskriva ett decimaltal? Det går bra att visa i blocket 

7. Vad är addition? Vad är subtraktion? 
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Bilaga 3: Medgivandeblankett 

 

Till vårdnadshavare för barn i Eken, Björken och Lönnen på Skälbyskolan 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
Studien, som kommer att handla om spelet Mattemagi, kommer att utföras inom ramen för ett 

självständigt arbete. Studien utförs av Emelie Alteby och Petra Sjögren som går sjätte terminen 

på grundlärarprogrammet F-3, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras och intervjuas i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och 

jag har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 
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....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

Blanketten skickas i bifogat svarskuvert 

 

Information om en studie av spelet Mattemagi 

 

Vi är lärarstudenter som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet F-3 och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Vi har fått den unika möjligheten att ta del av ett pågående forskningsprojekt mellan Karolinska 

institutet i Stockholm och Sollentuna kommuns förskoleklasser. I denna studie får eleverna möta 

matteutmaningar i form av en personlig avatar som har i uppdrag att rädda djuren i en övärld 

som blivit förtrollad av en ondskefull trollkarl.  

 

Vår uppsats baseras på en betydligt mindre kvalitativ fallstudie där vi tittar på huruvida eleverna 

kopplar samman de kunskaper de förvärvar i matematikspelet med matematik som inte utspelar 

sig i mattemagins värld.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barns klass under ett par separata 
tillfällen under två veckor. Vi kommer att samla in data genom att intervjua, observera och 
dokumentera elevernas medverkan. Vi kommer inte att medverka på annat sätt och studien 
kommer inte att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer att använda oss av 
ljudupptagning för att kunna dokumentera de situationer där barnen intervjuas, samt samla in 
resultat från de uppgifter eleverna tilldelas. 
 

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras 
under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
kommer alla personuppgifter vara borttagna.  
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Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att 
delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar in den i 
bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller 
vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 

Uppsala den 15 april 2016 

 

Emelie Alteby, emal3800@student.uu.se 

 

Petra Sjögren, pesj3389@student.uu.se 
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