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Sammanfattning	
Elever i förskoleklass anser att matematik är både tråkigt och jobbigt. Detta trots att deras 
undervisning fortfarande är starkt influerad av den fria leken och elevernas egna kreativitet. 
Barns användning av teknologi ökar och det utvecklas teknologi och interaktiva hjälpmedel 
för lärande utan att egentligen involvera barnen själva i utvecklingen. Det blir därför 
intressant att låta barn medverka i en designprocess av ett interaktivt matematiskt hjälpmedel. 
Teori kring design, barn, lärande och matematik har studerats för att få en ökad förståelse för 
den undervisning som sker i förskoleklassen och sociala situation som klassen utgör. Stort 
fokus har kommit att ligga i hur en deltagande design med barn kan se ut och hur en 
designprocess kan gynnas av barnens medverkan.  
Observationer, intervju och workshop genomfördes med elever i Kristallkulans förskoleklass i 
en mindre kommun i Sverige. Studien resulterar i insikter och identifierade behov som ett 
matematiskt hjälpmedel bör tillgodose. Men även i ett konceptförslag med tillhörande 
konceptskiss som visar hur och var ett interaktivt matematiskt hjälpmedel kan användas.  
 

 

Abstract	
Pupils in pre-school believe math is both boring and difficult, and they think this even though 
their teaching is still strongly influenced by the free play and the students' own creativity. 
Children's use of technology is increasing and today we develop technology and interactive 
learning tools without involving the children in the development. Therefore, it is interesting to 
let children participate in a design process of an interactive mathematics tool to see how their 
participation will generate insights and experiences.  

Theory of design, children, learning and mathematics has been studied to gain an 
understanding of the teaching that takes place in the pre-school and the social situation of the 
class. A major focus has been on how a participatory design with children can carry out and 
how a design process can benefit from the children's participation. 

Observations, interviews and workshop were conducted with students in Kristallkulan pre-
school in a smaller municipality in Sweden. The study results in insights and identifies needs 
that a mathematic learning tool should provide. It also generates a conceptual proposal with 
accompanying sketches that show how and where an interactive mathematics tool can be 
used.  
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1 INLEDNING	
1.1 Bakgrund	
Olika former av teknologi blir en mer och mer naturlig del av vardagen för oss alla, och den 
blir då även en mer naturlig del av barns tidiga liv då teknologi nu finns närvarande i den 
miljö där barn interagerar och leker. På så sätt bygger barn idag tidigare upp en erfarenhet 
kring teknologi, och de lär sig identifiera olika karaktärer som de kan relatera till sitt eget 
identitetsskapande. Små barn undersöker gränsen mellan sig själva och teknologin, dess 
funktioner och hur teknologin kan styra deras handlingar (Hvit Lindstrand, 2015, s. 23) 

Förskoleklassen är en ettårig obligatorisk skolform där matematikundervisningen ska beröra 
enkla matematiska resonemang och begrepp. För att eleverna sedan ska kunna undersöka, 
reflektera och lösa olika matematiska problem. Året i förskoleklassen ska förbereda eleverna 
för deras vidare lärande och skolgång. Det är under året i förskoleklassen som eleverna får 
möjligheter att bygga upp kunskaper från grunden.  
Ritande är barns egna speciella form av skapande. Elever i förskoleklass ritar mer än gärna 
och de behöver inte alla gånger få stimulans från någon i sin omgivning, utan till och med det 
svagaste stimuli kan få barn att börja rita (Vygotskij, 1995, s. 51). Med det sagt blir barn, och 
elever i förskoleklassen, intressanta ur ett designperspektiv på ännu ett sätt utöver att de utgör 
målgruppen.  

1.2 Problembeskrivning	
Som designer och utvecklare av teknologi för barn kan vi inte ignorera det faktum att vi har 
en del antaganden och förutfattade meningar om barn och deras användning av teknologi. 
Designerns antaganden och egna erfarenheter av barn är inte alltid tillräckliga för att skapa 
nya och förbättrade designlösningar för barn, det är också oerhört svårt att helt släppa sina 
egna förutfattade meningar vid utvecklingen av dessa (Druin, 2009, s. 12). Våra antaganden, 
erfarenheter och förutfattade meningar finns det inte alltid belägg för i barnens användning av 
teknologi; vi skapar med andra ord inte en designlösning för barnen utan för den bild vi vuxna 
har skapat oss av barnen och deras behov. Vi måste komma ihåg att barn inte är korta vuxna 
och det är inte möjligt att förvänta sig att teknologi och interaktiva produkter skapade för 
vuxna ska kunna användas av barn, och vara betydelsefulla för dem (Druin & Solomon, 1996, 
s. 73). Det blir därför viktigt att vi som designers kan sätta våra egna antagande, eller att vi 
aktivt involverar barn i designprocessen.  
Barn får få möjligheter till att känna sig delaktiga inom design, de får sällan bidra med 
erfarenheter och åsikter. Det finns få tillfällen inom design där barn får möjlighet att framstå 
som viktiga för den vuxna designern. Om vi enbart observerar barn med befintlig teknologi 
kan viktiga insikter gå förlorade. Då förlorar vi helt vad barnen potentiellt kan göra med 
framtida teknologi (Druin, 2009, s. 25). Att få vara delaktig i en designprocess kan därför 
hjälpa till att bygga upp barnens självförtroende och självkänsla (Druin, 2009, s. 27) samtidigt 
som vi skapar en bättre användaranpassad designlösning. Därför blir det intressant att i denna 
studie pröva att involvera förskoleklasselever i åldrarna 6–7 år i en tidig fas av en 
designprocess för utveckling av ett interaktivt matematiskt hjälpmedel. 
Det finns idag många pedagogiska applikationer, lärandespel och digitala hjälpmedel i 
förskoleklassen. De flesta av dessa är ämnade att spela själv, och det är få som eleverna kan 
använda tillsammans, detta trots att inlärning ses som en social process som sker i interaktion 
med andra (Antle, 2008; Elm Fristorp, 2012; Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 
2009; Sjödén, Silvervarg, Haake, & Gulz, 2011). 
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I och med förskoleklassbarns lek, fantasi och deras vilja att rita blir det intressant att se vad 
och hur de kan bidra till en tidig fas i en designprocess. I leken bearbetas de situationer som 
barnet har varit med om på ett ytterst kreativt sätt och de kan i leken skapa en ny verklighet. 
Barn tenderar att uppfatta sina fantasier som verkliga och lever ut dem på ett annat sätt än 
vuxna. Barns ritande anses som deras form av skapande och de ritar gärna (Vygotskij, 1995, 
s. 51). Förskoleklassbarnens perspektiv på, och erfarenheter av, matematik kommer leda till 
att behov som designern inte skulle vara medveten om identifieras, och insikter genereras.  

Matematik är i denna studie enbart ett exempel på ämne där ett eventuellt interaktivt 
hjälpmedel kan tillämpas. Då det framkom i det tidigare projektet PIMvis (Pedagogical 
Interactive Mathematics Visualisation Project) (tii.se, 2015) att stora delar av 
matematikundervisningen i årskurserna 7–9 var utmanande anses ämnet som ett ansenligt 
exempel. De tidiga skolåren är viktiga för att lägga grunden till ett längre lärande (Sheridan, 
Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009, s. 15) och förskoleklassen är den verksamhet där 
grunden för vidare lärande läggs (Skolverket, 2017).  

1.3 Syfte	
Syftet är att beskriva barns medverkan i en designprocess av konceptskisser. Detta för att dels 
generera kunskaper om en sådan medverkan och dels utveckla incitament för design av ett 
interaktivt matematiskt hjälpmedel för barn i förskoleklass.  

1.4 Frågeställning	
Studiens huvudsakliga syfte är att beskriva hur barns medverkan i en designprocess kan se ut. 
För att studera detta kommer följande frågor besvaras då barn involveras i en sådan process. 

• Vilken uppfattning har förskoleklasseleverna på matematik idag; vilka behov ska ett 
eventuellt matematiskt hjälpmedel tillgodose? 

• Vilka insikter ger förskoleklasselevernas involvering kring design?  
• Hur kan en tidig designfas av konceptskisser gynnas av barns involvering och 

medverkan? 

1.5 Avgränsning	
Denna studie avser en designprocess av ett interaktivt matematiskt hjälpmedel tillsammans 
med elever i förskoleklass, med andra ord barn i åldrarna 6–7 år. Studiens resultat är med 
andra ord starkt knutet till studiens sociala sammanhang och dess observerade situationer.  

1.6 Begrepp	
I denna del definieras för studien relevanta begrepp. Vissa av dessa kan anses vanliga och 
allmänna, det är dock möjligt att olika läsare har olika uppfattning och erfarenhet av dem, 
därför förklaras här vad begreppen avser i just denna studie. Här definieras begreppen 
förskoleklass, barn och artefakt.  
Förskoleklass 

I förskoleklassen börjar de flesta barnen när de fyller sex år, och förskoleklassens syfte är att 
förbereda eleverna för fortsatt utbildning, men även att stimulera elevernas allsidiga 
utveckling och lärande. Detta är en ettårig skolform som ämnar förbereda eleverna för 
grundskolan och låta dem bekanta sig med grundskolans lärare, miljö, struktur, normer och 
regler (Skolverket, 2017). Till skillnad från grundskolan är förskoleklassen frivillig (Lago, 
2014). Förskoleklass kallades tidigare för sexårsverksamhet och lekis.  

Barn 
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Barn avser här eleverna i förskoleklassen, vilka är i åldrarna 6–7 år. Barn benämns utöver det 
teoretiska ramverket som elever när det rör sig om sammanhang kopplade till den besökta 
förskoleklassen.  

Artefakt 
En artefakt är ett föremål, produkt eller effekt skapad av människan, vilka kan både vara 
kognitiva och fysiska. Artefakten utgör en förlängning av vår kropp då den hjälper oss och 
utökar våra sinnen (Chalmers, 2011). En artefakt kan vara allt från en mobiltelefon till en 
stekspade, och till de medierade verktyg som finns inom språk. Artefakter förändrar inte de 
kognitiva förmågorna vi besitter, utan enbart de uppgifter som vi ämnar utföra (Norman, 
1994). 
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2 TEORETISKT	RAMVERK	
Då studien ämnar beskriva barns medverkan i en designprocess av konceptskisser för ett 
interaktivt matematiskt hjälpmedel för barn i förskoleklass kommer teori kring design, barn, 
barns lärande ur ett sociokulturellt perspektiv och matematik att redogöras. Teorier kring 
barns roll i en designprocess och datainsamling med barn hittas i kapitel 2.5 Metodteori, då 
dessa teorier bidrar till studiens praktiska arbete.  

2.1 Design	
I vardagligt tal avser ofta design en produkts utseende eller form. Själva ordet design är 
engelskt och det är en internationell term för formgivning, den latinska betydelsen som ordet 
härstammar från betyder att avbilda, eller framställa. Det finns många olika typer av design, 
exempelvis industridesign, grafisk formgivning, produktdesign eller interaktionsdesign 
(Nationalencyklopedin, 2017a). Även arkitektur, modeskapande och möbeldesign ingår i 
kategorin design.  
I följande stycken kommer interaktionsdesign, designprocess, målgrupp och deltagande 
design att redogöras, vilka alla utgör betydelsefulla designmoment för studien och dess 
genomförande. 

2.1.1 Interaktionsdesign	
Begreppet interaktionsdesign har funnits med sedan 1990-talet och området 
interaktionsdesign fokuserar främst på interaktionen mellan användare och system. 
Interaktionsdesign berör med andra ord den del av produkten eller det digitala systemet som 
användaren ska komma i kontakt med. Inom denna designprincip är användbarheten viktig. 
Den är viktig både då det handlar om användargränssnitt i exempelvis hemsidor och 
mobilapplikationer (Nationalencyklopedin, 2017b) och som i denna studies fall, ett interaktivt 
matematiskt hjälpmedel. 
Interaktionsdesign kopplas ofta ihop med deltagande design där användaren deltar i 
utvecklingen av den teknik som det är tänkt att de ska använda i framtiden (Arvola, 2014, s. 
29). Mer om deltagande design finns i delkapitel 2.1.4 Deltagande design.  

2.1.2 Designprocess	
En designprocess inled oftast efter att en designmöjlighet har uppstått eller identifierats, det 
blir dock allt vanligare att designers involveras och designprocessen inleds allt tidigare i 
projekt. I det tidiga stadiet av en designprocess ligger dock fokus oftast på att skapa en 
förståelse för framtiden; och här är designarbetet mer ett medium för att testa, utforska, och 
uttrycka tankar och idéer kring olika sätt att lösa ett problem. I de tidiga stadierna är det 
vanligt att designern visualiserar sitt arbete och sin process genom scenario och storyboard 
(2.5.4 Storyboard). Denna typ av visualisering kan både genereras i en vanlig designprocess 
och i en deltagande designprocess, och dessa visualiseringar tillåter designern att uppleva, 
testa och utveckla tidiga idéer och koncept. Det kan dock vara viktigt att poängtera att de 
visualiseringar som skapas i de tidiga designfaserna inte är en förlaga till den slutgiltiga 
designlösningen, utan enbart en visualisering som möjliggör reflektion och diskussion 
(Sanders & Stappers, Probes, toolkits and prototypes: three approaches to making in 
codesigning, 2014, s. 6). De tidiga visualiseringarna är ett sätt att uttrycka de tidiga tankarna, 
och göra de mer förståeliga för andra.  

Nedan visas hur en designprocess kan se ut och under vilka faser de olika skeendena äger 
rum. Denna skiss är inspirerad av Sanders och Stappers (2008, s. 3; 2014, s. 9) 



 8 

 
Figur 1 Designprocessen 

Designprocessens konceptfas beskriver Arvola (2014, s. 41) i fem steg. Han menar att denna 
fas börjar med 1) en planering där människan (användaren) ska stå i centrum, planeringen 
följs av 2) ett steg som innebär att genom undersökningar med användaren skapa insikter. 
Dessa insikter ligger sedan till grund för scenarion och storyboards, för att sedan 3) 
specificera målsättning. Utifrån denna målsättning 4) skapas idéer på designförslag med 
konceptskisser och tillhörande storyboard. Konceptskisserna och storyboarden 5) värderas 
sedan. Denna studie innehåller Arvolas (2014) fyra första steg. 

2.1.3 Målgrupp	
För att kunna skapa en lösning, en produkt, tjänst eller system som har ett värde för 
användaren måste designers få en förståelse och kunskap om vilka användarna är, hur 
lösningen ska användas och i vilket sammanhang (Arvola, 2014, s. 41). Med det sagt är det 
oerhört viktigt att konceptskisserna skapas utifrån rätt målgrupp.  

2.1.4 Deltagande	design	
Deltagande design (eng. participatory design, codesign) kan enkelt definieras som en 
inlärningsprocess, en process där designer och användare lär sig av varandra (Ehn, 1993, s. 
73). Deltagande design med barn som användare genomförs inte enbart för att skapa lösningar 
för barn, utan även ur ett kompetensperspektiv; där designers får en möjlighet att lära sig av 
barn genom olika designaktiviteter (Gennari, o.a., 2017, s. 46).  
Som designer spelar den egna intuitionen en viktig roll i processen av att lära känna sin 
användare. Detta då en designer ofta lär känna sin användare genom att få fakta och aspekter 
berättade för sig eller genom att läsa om den, och dess behov (Grudin, 1993, s. 99). Blomberg 
et al. (1993, s. 146) menar att då användaren oftast inte är närvarande under kritiska faser av 
en design måste designern själv skapa en representation av användaren. Dessa 
representationer skapas då utifrån designerns egna erfarenheter eller antaganden. Då skapas 
representationer av en fiktiv användare utifrån designerns egen uppfattning av användaren. 
Exempel på dessa representationer kan exempelvis vara en persona. Det är dock möjligt att få 
en bättre bild av användaren menar Blomberg et al. (1993, s. 146) och detta genom att just 
använda etnografiska metoder. De etnografiska metoderna gör det möjligt att ha en pågående 
relation med användaren vilket leder till att designbeslut då grundas i designerns egen 
kunskap om användaren och dess kontext. Deltagande design har blivit som ett motargument 
för denna tvivelaktiga metod för att skapa god och användarnära design (Grudin, 1993, s. 99).   

Genom att se hur användaren faktiskt använder befintliga artefakter kan behov identifieras, 
hål som en ny lösning och artefakt skulle sammanfoga. Även framtida användare, en 
användare som ännu inte existerar, kan identifieras. Detta genom att komma närmre sin 
användare och dess sociala sammanhang genom etnografi (Blomberg et al., 1993, s. 142).  
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Det är även viktigt för designern att få en bredare bild av de situationer där lösningen är tänkt 
att användas, detta då många lösningar är starkt kopplade till sin kontext. Det är inte alltid 
designern får all nödvändig information vid en traditionell utvärderingssituation, därför kan 
det vara nödvändigt för designern att faktiskt få ta del av kontexten där lösningen används 
(Blomberg et al., 1993, s. 142). Deltagande design kräver en delad bild av den verklighet som 
artefakten ska finnas inom, en delad kulturell och social bakgrund mellan designern och 
användaren. Deltagande design innebär inte enbart att användaren är involverad i en 
designprocess, utan även att designerns är aktiv och involverad inom användarens verklighet 
(Ehn, 1993, s. 73). 

Blomberg et al. (1993, s. 146) poängterar även att många gånger försöker vi förstå 
användarens behov genom att låta dem besvara väldigt specifika frågor gällande en specifik 
teknologi eller prototyp. Vi skulle dock få en bättre förståelse om vi istället försökte förstå, 
och klura ut, relationen mellan teknologin och den situation som lösningen är tänkt att stödja. 

Grønbæk, Grundin, Bødker och Bannnon (1993, s. 79) menar att involvering av användare i 
en designprocess krävs för att skapa en artefakt och lösning med kvalitet. Vidare menar de att 
bättre lösningar genereras när designern har kunskap och insyn i användarens användning, 
men även framtida användning. Denna kunskap kan enbart genereras och infinna sig genom 
samarbete och en närmre relation till användaren (Grønbæk et al., 1993, s. 79). 

2.2 Barn	
Då denna studie fokuserar på förskoleklassens barn och deras medverkan i en designprocess 
så krävs förutom förståelse för interaktionsdesign, designprocessens olika skeenden och faser, 
vikten av att designa för sin målgrupp och deltagande design, även en förståelse för just barn. 
De bakomliggande teorierna om barns användning av teknologi, om hur viktig leken är för 
barn, deras förmåga att fantisera och även barns vilja till att rita blir för studien oerhört 
viktiga. Teorier kring dessa områden presenteras här.  

2.2.1 Barns	användning	av	teknologi	
Idag finns en tendens till att reducera frågan kring hur människor bäst lär sig till olika 
metoder, och framförallt teknologi. Men inte ens den mest kraftfulla informationsteknologin 
kan lösa lärandets alla problem och frågor, utan den ändrar bara dess villkor och 
förutsättningar (Säljö, 2010, s. 12). 
Druin (2009, s. 25) uttrycker att vi oftast bara får en glimt av vad barn gör med teknologi, och 
att det vi ser oftast är aktiviteter som vuxna har uppmanat till. Vidare menar Druin (2009, s. 
26) att barnen måste ges friheten att få ägna sig åt, och genomföra, en aktivitet som är givande 
för dem själva. Om detta inte tillgodoses blir det oerhört svårt att se barnens faktiska 
teknikbehov.  

Kress (1997, s. 37) menar att barn inte använder teknologi utan de är även med och skapar 
den, detta då de ofta gör som de själva vill. Barns användande av teknologi resulterar på så 
sätt ofta i nya tillvägagångssätt och lösningar. De objekt som barn leker med och använder sig 
av får många gånger andra användningssätt än de som skaparen antog. Barn samlar olika 
typer av material och objekt, för att sedan integrera dem i deras egna mönster för 
meningsskapande (Kress, 1997, s. 38). Även Kjällander & Moinian (2014, s. 14) uttrycker att 
barn utmanar vuxna i digitala miljöer, detta genom att de skapar en egen mening än den som 
är avsedd genom interaktion med alla de olika funktioner som finns i gränssnittet eller 
systemet.  
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2.2.2 Vikten	av	lek	
Elever i förskoleklassen återspeglar ofta sådant som de sett eller upplevt i sin lek, och leken 
kan bli som ett eko av vad de har sett vuxna göra. Leken är dock inte en enkel uppspelning av 
det barnen har upplevt, utan det är en kreativ bearbetning av de upplevda intrycken och 
situationerna. När dessa kombineras, skapar barnen en ny verklighet, som representerar 
barnets egna behov (Vygotskij, 1995, s. 15). Genom fantasin och de nya verkligheter som 
leken skapar får barnet möjlighet att utvidga sin egen sfär och intellekt, och på så sätt få nya 
erfarenheter (Vygotskij, 1995, s. 22).  

Det förekommer en föreställning om att barn har en mycket rikare fantasi än vuxna, och att 
det är i barndomen som fantasin blomstrar. Detta förklarar Vygotskij (1995, s. 41) med att 
barn egentligen kan förställa sig betydligt mindre än vuxna, varpå den vuxna människans 
fantasi blir rikare; men barn tror mer på sina fantasier och drömmar, och de kontrollerar dem 
betydligt mindre. I och med detta uppfattas barnens fantasi som rikare. Barn är över lag 
väldigt kreativa och har ofta väldigt många idéer. De ser mer kreativt på problem, och de är 
inte rädda för att göra fel utan de chansar ofta. Detta är dock någonting som förändras ju äldre 
vi blir, för barn lär sig att de inte ska göra fel. De växer ur sin kreativitet, eller de utbildas ur 
den (Robinson, 2006). 

2.2.3 Barns	vilja	att	rita	
Vygotskij (1995, s. 51) nämner att alla barn ritar, och detta ritande stadie i barndomen är 
någonting som alla barn går igenom, det finns en tid i de flesta barns liv då ritande är 
favoritaktiviteten. Vidare menar Vygotskij att det finns ett inre samband mellan denna 
aktivitet och barnets utvecklingsnivå, i denna ålder erbjuder ritandet en möjlighet för barnen 
att uttrycka vad de engageras av. Barn ritar ofta efter ett minne, de förmedlar någonting som 
de vet i bilden, inte någonting som de ser.  
I sitt ritande uttrycker sig barnet som om de berättade om sin teckning och intressen. Då deras 
språkliga utveckling inte är starkt bunden till någon rumslig eller tidslig kontinuitet hos det de 
ritar kan barnen utesluta vissa detaljer eller helt enkelt bara hoppa över det som de anser vara 
överflödigt (Vygotskij, 1995, s. 90). Barnet är mest intresserad av ritandet som process, inte 
nödvändigtvis processens resultat; de vill skapa någonting, inte korrekt avbilda (Vygotskij, 
1995, s. 94). Barns intresse för att rita är någonting som försvinner ju äldre barnet blir, detta i 
samband med att barnet går in i nästa utvecklingsfas (Vygotskij, 1995, s. 51). Barns vilja att 
rita motiverar deras potentiella roll i en designprocess och hur en designer kan dra fördel av 
barns involvering i ett designarbete.  

2.3 Lärande		
Teorier om barns lärande har kommit att förändras, perspektivet har skiftat från att lärande 
beror på barnens mognad till ett mer socialt och kulturellt erfarenhetsperspektiv (Doverborg 
& Pramling Samuelsson, 2012, s. 14). Det finns olika perspektiv på lärande; i denna del 
beskrivs barns lärande ur ett kognitivt perspektiv för att sedan gå in djupare på det 
sociokulturella perspektivet på lärande. Denna del avslutas sedan med teorier kring de 
olikheter och skillnader som förekommer i en barngrupp.  

2.3.1 Barns	lärande	
Piaget (Beard, 1973, s. 16) menar att bakom varje form av inlärning ligger en kognitiv process 
och utveckling. Barn yngre än sju år kan inte utföra mentala operationer då deras tankar ännu 
inte är internaliserade. På grund av att den mentala struktur som gör jämförelse möjlig 
fortfarande är bristfällig hos dessa barn, bedömer de endast utifrån perception. Detta har en 
inverkan på deras uppfattning av mängd, tal och storlek (Beard, 1973, s. 24). När barnet blir 
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äldre utvecklas dock deras logiska tänkande och de kan då utgå från verbala element istället 
för enbart konkreta ting. Vidare menar Piaget (Beard, 1973, s. 26) att vuxna kan göra upp 
mentala planer för sitt handlande, baserat på hypoteser, medan barn letar sig fram i 
problemsituationer där de försöker tills att de lyckas. Piaget (Beard, 1973, s. 47) hävdar att 
varje barn går under den första perioden av sin uppväxt igenom sex understadier där deras 
förmågor och färdigheter utvecklas. Aktivitet och stimulering är dock viktig för barnet, och 
barn som får god stimulering får ett försprång i utvecklingen av dess erfarenheter och 
förmågor. I period fyra i barnens liv, av totalt fem perioder, är barnen mellan fyra och sju år, 
och är på så sätt relevant för denna studie. Här är ett barns upplevelser beroende av dess yttre 
omständigheter och ett barn kan uppfatta samma situation olika från gång till gång. Barnet har 
enligt Piaget (Beard, 1973, s. 68) i denna period fortfarande stora begränsningar i sitt 
tänkande då de ännu inte kan se fler än en relation i taget, tänkandet saknar en styrande 
funktion och de tänker egocentriskt. Med egocentriskt menas att barnet utgår och uppfattar 
händelser och sin omgivning utifrån sin egen utgångspunkt och erfarenheter.  
Ursprunget till våra intellektuella processer grundas i det allra första steget i utvecklingen av 
intelligens och motoriska färdigheter. Piaget (1971, s. 31) uttrycker att vår symboliska 
förståelse möjliggör en förlängning av vår motoriska intelligens med hjälp av våra tankar. Det 
tar dock tid att införliva dessa handlingar i barnets tankar och denna rekonstruktion förutsätter 
en kontinuerlig process som är omfattande för barnet (Piaget, 1971, s. 31). Säljö (2010, s. 66) 
förtydligar att barnets utveckling sker genom att barnet utvecklar en egen förståelse för sin 
omvärld; omgivningen är då i stort sett passiv och är endast som objekt för barnets upptäckter.  

Vygotskij hävdar dock att utveckling av det individuella lärandet kräver socialisering och 
kultivering av individen, vilket är något som skiljer sig från Piagets teori om att det är en 
inbyggd förmåga som utvecklas med åldern. Vygotskij menar att ett barns medvetande 
utvecklas olika beroende på den miljö som barnet finner sig i. En intellektuellt stimulerande 
miljö har stor inverkan på barnet och dess utveckling, som inte enbart kan knytas till dess 
ålder. De högre psykologiska processerna härrör med andra ord från en social process mellan 
människor (Bråten, 1998, s. 16). 
Barn har en förmåga att lära sig det de vill lära sig. Om intresse finns, kommer inlärning att 
ske (Mitra, 2010). Sethi (2009) upptäckte att om undervisning bäddas in i en mer vardaglig 
kontext så får det positiva effekter. Om skiljelinjen mellan skola och vardag suddas ut kan 
barn bli mer intresserade vilket kan göra dem mer mottagliga för ett lärande. Denna 
förändring där formellt och informellt lärande kan närma sig varandra möjliggör ett 
annorlunda förhållningssätt till kunskap vilket kan ha direkt påverkan också på elevernas 
välbefinnande. Eleverna upplevs mindre hjälplösa och mer kompetenta, när elever får egna 
befogenheter gör de inte bara bra ifrån sig, utan väldigt bra enligt Sethi (2009). 
Uppmuntran och engagemang ses som en nyckel till framgång, att som elev få höra ”Wow” 
och känna att alla former av lärande och utbildning hyllas påverkar våra förmågor positivt. 
Prov, test och olika typer av bestraffningar hämmar däremot våra förmågor att prestera; vilket 
i längden kan påverka vår inlärning (Mitra, 2013). Vikten av en god miljö och stämning blir 
därför avgörande för att skapa så goda förutsättningar för inlärning som möjligt. 

2.3.2 Sociokulturellt	perspektiv	på	lärande	
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande skiljs lärande från vår mognad och kognitiva 
processer, det är ingenting som finns i människans inre; någonting som individen har lagrat i 
sig. Lärande, och kunskap, är någonting som individen använder sig av i sitt agerande och 
handlande. Kunskap är en resurs som används vid problemlösning och andra olika situationer, 
men kunskap är även det som hjälper oss identifiera erfarenheter, problem och hur vi ska 
hantera en situation (Säljö, 2010, s. 125). Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan 
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lärande aldrig undvikas; tyngdpunkten hamnar då i frågan vid vilket tillfälle och situation vi 
lär oss, och vad vi då lär (Säljö, 2010, s. 47). Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv handlar 
om hur vi tar till vara på, och utnyttjar de resurser vi har till vårt förfogande, de som är delar 
av vår omgivning och kultur. Det intressanta för detta perspektiv menar Säljö (2010, s. 68) är 
att det påvisar att lärande möjliggörs genom former av mänsklig kommunikation, en kanal. 
Kommunikationen länkar det inre tänkandet med de yttre interaktionerna. Då kommunikation 
ser olika ut i olika samhällen och kulturer, kan även utveckling och lärande skilja sig åt i olika 
miljöer. 
Kunskap skapas genom människors dagliga språkande och interaktiva handlingar mellan 
varandra (Burr, 2003, s. 4; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s.15), och många menar 
att inlärning är en social aktivitet och process (Sjödén, Silvervarg, Haake, & Gulz, 2011, s. 
116). Genom att barn kommunicerar i leken och interagerar med andra blir barnet delaktigt i 
hur dess omvärld uppfattar och tolkar händelser (Säljö, 2010, s. 67). Då barn får vara en del 
av sociala sammanhang utvecklas deras socialisering och deltagande, vilken spelar en central 
roll i barnets lärande. Detta då deltagande ses som en förutsättning för lärande (Björk Willén, 
2006, s. 23). Faktumet att lärande sker socialt i ett första stadie, för att sedan utvecklas enskilt, 
menar Nielsen (2014, s. 7) inte tas hänsyn till vid utveckling av pedagogiska programvaror för 
förskoleklassen.  
Som nämndes tidigare skapar barn mening genom interaktion med andra, men även genom 
användandet av teknologi (Hvit Lindstrand, 2015, s. 32), och mycket av deras språkande sker 
kroppsligt. Barn utforskar olika teckensystem och skapar på så sätt nya problem att undersöka 
i deras meningsskapande (Hvit Lindstrand, 2015, s. 6). Barn, och elever som löser problem 
enskilt lär sig, i viss mening, inte på samma sätt som elever som samarbetar. Detta då de inte 
har någon att diskutera problemen eller lösningsförslagen med (Mitra, 2010; Robinson, 2006, 
s.51). Säljö (2010, s. 67) uttrycker det som att barnet lever på kunskaper som de lånat från 
andra individer, barnet tänker genom de intellektuella redskap som de tidgare tagit till sig från 
samspelet med andra i sin omgivning.  

Kontext		
Doverborg & Pramling Samuelsson (2012, s. 13) poängterar att de fysiska ramarna i 
förskloklassen skapar olika lärandemiljöer där barnens tänkande får olika mycket utrymme, 
till detta bidrar även läraren och vilka individer som klassen består av. Doverborg & Pramling 
Samuelsson (2012, s. 16) poängterar även att utmanande miljöer skapar fler förutsättningar 
för lärande för barnen, än miljöer som inte erbjuder samma utmaningar. 
Barn har möjlighet att lära sig genom deras utveckling, och de utvecklas genom att de lär sig. 
Lärande blir ur detta perspektiv ett sätt att utvidga barnens erfarenheter genom att de ser på 
tidigare erfarenheter med nya ögon, uppfattar aspekter på ett nytt sätt och får upptäcka nya 
områden och situationer. För att möjliggöra denna utveckling krävs att innehållet, det barnen 
ska upptäcka och utforska, är meningsfullt för barnen själva (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2012, s. 14). Då barnen upplever lärandet som meningsfullt blir de motiverade, 
och motivation är en oerhört viktig aspekt för lärande (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2012, s. 25). Francis (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 15) påvisar att barnens 
lärande, hur och vad de faktiskt lär sig, påverkas även av vilka förväntningar de själva har på 
lärandet. 

Materiella	och	språkliga	verktyg	
Inom det sociokulturella perspektivet på lärande har våra redskap en speciell betydelse, och 
redskapen består av både praktiska och intellektuella resurser. De abstrakta och konkreta 
resurserna lever inte separata liv utan är förenade. Säljö (2010, s. 22) beskriver de 
intellektuella verktygen som konstruktioner vilka gör det möjligt att hantera praktiska 
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situationer, och de fysiska hjälper oss att hantera intellektuella situationer. Genom 
kommunikation skapas de sociokulturella resurserna, och det är genom kommunikation som 
de förs vidare. Verktygen är de resurser vi har tillgång till när vi tolkar och agerar inom vår 
omvärld, och de är både fysiska, språkliga och intellektuella (Säljö, 2010, s. 21). 
Verktygen vi använder i vår vardag är nära sammanflätade med våra handlingar och agerande. 
Verktygen tar på så sätt över vissa av våra kognitiva förmågor. Och blir en del av vår 
kognition (Säljö, 2010, s. 74). Vi behöver idag inte kunna komma ihåg en adress, eller skriva 
fint, utan vi har verktyg som kan hjälpa oss med det; lärande och kommunikation sker med 
andra ord inte inom individen utan i användningen med verktyg. Dessa verktyg medierar i sin 
tur vår omvärld (Säljö, 2010, s. 81). De viktigaste medierande verktygen är de resurser som 
finns i språk; de som gör kommunikation möjlig (Säljö, 2010, s. 82). Genom verktygens 
medierande funktion kan vi lära av varandra, och inom det samhälle vi lever. Dessa verktyg är 
de vi inom kognitionsvetenskapen även kallar för artefakter: ett föremål skapat av människan.  

Språk kan länka kultur, interaktioner, med vårt tänkande; detta då det är ett kollektivt, 
interaktivt och individuellt redskap inom sociokulturen (Säljö, 2010, s. 87). 

Zonen	för	maximal	utveckling		
I samspel med andra har vi möjlighet att lära oss och ta till oss kunskaper av andra, Vygotskij 
(Säljö, 2010, s. 120) definierar denna samspelssituation som det en individ kan prestera utan 
stöd från någon annan, och vad en individ kan prestera med hjälp av en kamrat eller annan 
individ. Zonen för maximal utveckling symboliserar, med andra ord, skillnaderna i det som 
barn klarar själv och det barnet klarar av tillsammans med någon annan (Bråten, 1998, s. 23). 
Vi lär oss och utvecklas i samspelet med andra, vilket leder till att vi kan lösa situationer som 
tidigare varit svåra för oss, när vi samarbetar med någon annan. Zonen för maximal 
utveckling kan ses som en guidning in i en kulturs syn på vissa fenomen (Säljö, 2010, s. 122). 
Säljö (2010, s. 121) poängterar att zonen för maximal utveckling blir intressant då den belyser 
individers skillnader i kunskap. Vissa har kunskaper som gör det möjligt att följa med i ett 
resonemang, men de kan inte själva lösa situationen; lösa det som resonemanget efterfrågar 
eller kräver. Medan andra individer inte kan följa med i resonemanget, men de kan genomföra 
det som krävs. Under samarbete medieras en annan individs kunskap och det blir då möjligt 
att lösa situationen, samtidigt som samarbetet genererar insikter som vi tar med oss. Säljö 
(2010, s. 121) poängterar även att många situationer i skolans värld ser ut precis så här, eleven 
förstår vad läraren gör och säger, men den klarar inte av att hantera situationen på egen hand 
än. Exempelvis kan en elev i förskoleklassen förstå vad läraren förklarar under 
matematiktillfället, men eleven har inte den kunskap som krävs än för att lösa 
matematikuppgiften själv. Det är i denna miljö som kulturella redskap görs tillgängliga för 
barnen och skolan blir en avgörande miljö för barnens utveckling, både för den sociala och 
kognitiva (Säljö, 2010, s. 122). När vi har utsatts för samspelssituationer och finner oss i 
zonen för maximal utveckling blir vi till slut förtrogna med den och vi kan till slut genomföra 
och hantera situationer helt på egen hand.  
Zonen för maximal utveckling är enligt Vygotskij (Säljö, 2010, s. 122) intressant ur ett 
sociokulturellt perspektiv då det belyser vad barnet redan vet och vilka kompetenser det 
besitter, samtidigt som den belyser barnets potentiella förståelse och handlande.  

2.3.3 Skillnader	inom	en	barngrupp	
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 12) belyser att det inom en barngrupp ofta 
förekommer skillnader mellan barnen och deras sätt att tänka och förstå sin omvärld. De 
menar att barn kan uppfatta samma situation olika; vissa barn kan se bortom situationen de 
befinner sig i, exempelvis att lek ska leda till lärande och på så sätt har en mening, medan 
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vissa barn enbart uppfattar leken som lek. Denna förståelse är alltid kopplad till barnets 
erfarenheter, de erfarenheter som barnet har skaffat sig har med andra ord betydelse för hur 
barnet tänker i vissa situationer. Inom en barngrupp har barnen nått olika långt i sitt lärande 
beroende på vilka erfarenheter de har hunnit skaffa sig inom situationen och området 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 13). 

2.4 Matematik	
Matematiken kommer lite i andra hand men den är fortfarande viktig för studiens syfte, och 
för att kunna utforma relevanta uppgifter för studiens intervju och workshop krävs teori kring 
matematik. Ett teoretiskt ramverk för matematik krävs även för studiens observationer, och 
för att kunna tolka det som observationerna belyser. För att kunna tolka observationerna, 
intervjun och workshopen behövs en viss kunskap om matematiska situationer och begrepp, 
talförståelse samt om matematik som levande handling, då det är denna kunskap som gör 
analysen möjlig. 
I förskoleklassens läroplan går det att läsa att undervisningen kring matematik ska beröra 
enkla matematiska resonemang och begrepp, för att kunna undersöka, reflektera och lösa 
olika matematiska problem. Undervisningen ska beröra naturliga tal; deras egenskaper och 
hur de kan användas för att ange ordning och antal (Skolverket, 2016).  
Som nämndes inledningsvis är matematik enbart ett exempel på ett ämne som förskoleklassen 
berör och där ett interaktivt inlärningshjälpmedel kan tillämpas. Denna studie ämnar med 
andra ord inte mäta elevernas kunskapsnivå inom ämnet, hur den ser ut innan studien eller hur 
den eventuellt ökar med ett interaktivt hjälpmedel. Då studien däremot syftar att skapa 
konceptskisser för ett matematiskt hjälpmedel krävs kunskap kring hur barn lär sig och vilken 
matematik de arbetar med i förskoleklassen.  

2.4.1 Matematiska	situationer	
I skolan finns avgränsade situationer där eleverna får möta matematik; på 
matematiklektionerna. När en matematisk situation dyker upp i en annan kontext blir dock 
kopplingen mellan skolans matematik och vardagsmatematiken för svag, vilket många gånger 
leder till att eleverna inte ens uppfattar att de befinner sig i en matematisk situation. Den ofta 
svaga kopplingen mellan skolans matematik och vardagsmatematiken resulterar i att eleverna 
inte ser att vardagsmatematiken är en del av den matematik som de tar del av i skolan 
(Helenius, Johansson, Lange, Meaney, & Wernberg, 2016, s. 12). 

McIntosh (2012, s. 62) menar att vi inte kan förutsätta att elever ska förstå hur de ska använda 
sina matematiska kunskaper utanför skolan om de enbart lär sig att räkna isolerat från 
praktiska sammanhang. Elever behöver möjligheten att få röra sig mellan bilder och muntliga 
presenterade problem, och verkliga situationer, kopplade till matematikens beräkningar. 
Vidare menar McIntosh (2012, s. 62) att förmågan att kunna genomföra beräkningar utanför 
skolan är en avgörande anledning till att vi lär oss räkna.  

2.4.2 Matematiska	begrepp	

Subitisering	
Subitisering är förmågan att genom endast ett ögonkast identifiera antal i små grupper 
(Doverborg, 2013; McIntosh, 2012). Doverborg (2013, s. 19) menar att vi föds med denna 
förmåga och att vi tidigt kan se skillnad i antal mellan små grupper. Vidare menar Doverborg 
(2013, s. 19) att detta inte har något samband med att vi som barn har en förståelse för hur 
många föremål det är i en mängd utan det är någonting som vi måste lära oss. Denna 
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medfödda förmåga anses som grundläggande och nödvändig för att vi ska utveckla ett 
talbegrepp (Ekeblad, 1990, s. 25).  

Tallinje	
Syftet med tallinjen är att den skapar ett samband till det fysiska begreppet längd, detta genom 
att tal placeras på en linje. Ett områdes längd kan delas upp i delar, vilket också betyder att de 
respektive delarna skapar en helhet. När vi mäter något måste vi ta hänsyn till start- och 
slutpunkt, när vi betraktar ett områdes längd så ser vi att det finns punkter i ytan mellan start 
och slut, som på en linjal (Helenius, Johansson, Lange, Meaney, & Wernberg, 2016, s. 122). 

Antalskonservation		
Med antalskonservation menar McIntosh (2012, s. 15) att barn är medvetna om ett föremåls 
antal inte står i relation till dess storlek, eller att det förändras om föremålen sprids ut. Barnen 
vet att när väl föremålens antal är konstaterat, förändras det inte även om föremålen flyttas 
eller om de räknas igen.  

Variation	
Variation, och mönster av varianter, är avgörande för undervisning i matematik. Detta då 
vissa aspekter ibland inte kan urskiljas om de står i kontrast mot någonting som aldrig 
förändras (Björklund, 2016, s. 5). Många gånger i undervisning jämförs ett antal objekt, med 
ett annat objekt i samma antal (exempelvis jämförs tre äpplen med tre päron), detta synliggör 
dock inte antalet, siffran tre, för eleven då antalet föremål inte står i kontrast till varandra, 
menar Björklund (2016, s. 5). Om de tre äpplena istället skulle jämföras med fyra päron skulle 
den numeriska förändringen bli mer framträdande, och kan bättre uppfattas av eleven. 

2.4.3 Talförståelse	
Helenius et al (2016, s. 129) menar att barn behöver vara med i fler matematiska situationer 
för att helt uppfatta vad själva aktiviteten går ut på. För att veta att antalet fem kan delas upp 
på olika sätt krävs en förståelse om antal, men även för hur antalets delar kan se ut. Detta 
exemplifieras genom att visa hur antalet fem kan delas upp i olika delar:  
 1 och 4  #  #### 

 2 och 3  ##  ### 
 2 och 2 och 1  ##  ##  # 

Det krävs även en förståelse för att det finns olika sätt att symbolisera antalet, att det går att 
representera det både genom att skriva och rita. Det går lika bra att skriva 3 som att rita >>> 
(Helenius, Johansson, Lange, Meaney, & Wernberg, 2016, s. 129). 

Huvudräkning:	grundläggande	additions-	och	subtraktionskombinationer	
Aktiviteter med huvudräkning menar McIntosh (2012, s. 93) har större effekt än aktiviteter 
som skriftliga räkneövningar, detta när det handlar om att utveckla elevernas känsla för tal. 
Genom att låta eleverna utveckla sin huvudräkning kan deras självförtroende, kompetens och 
känsla av att de behärskar talen förbättras.  

2.4.4 Matematik	som	levande	handling	
Matematikundervisning går i många fall ut på att eleverna endast inövar matematiska 
metoder, metoder som de inte alltid förstår utan enbart memorerar. Dessa metoder hjälper inte 
alltid eleverna att skapa en förståelse för matematik, utan de leder ofta till frustration då de 
flesta elever faktiskt vill förstå vad de lär sig och se samband mellan hur olika matematiska 
metoder passar ihop och varför de fungerar (Boaler, 2011, s. 45). Med det sagt menar Boaler 
(2011, s. 33) att det är viktigt att ge eleverna känslan av att matematiken är levande, den är 
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formbar, och att visa på dess kopplingar till vardagen. Genom att ge eleverna möjligheten att 
ställa egna frågor och expandera möjliga problem ges ett större ägandeskap för 
matematikarbetet till eleverna vilket leder till att de lär sig mer.  

Eleverna måste få möjligheten att utforska och genomföra matematik, och på så sätt skapa en 
förståelse för matematik som en levande och vardaglig handling, och ett sätt att tolka den 
värld vi lever i (Boaler, 2011, s. 34). 
Alla ovannämnda teorier tjänar ett visst syfte för studien. För att kunna utveckla 
konceptskisser för ett matematiskt hjälpmedel krävs en viss kunskap för de metoder som barn 
lär sig, vilket typ av matematik de arbetar med och vilka principer som finns. Vissa av dessa 
matematiska teorier ligger till grund för studiens datainsamling och de ligger till grund för 
workshopens alla uppgifter.  

2.5 Metodteori	
Syftet med studien är att beskriva barns medverkan i en designprocess av konceptskisser för 
ett interaktivt matematiskt hjälpmedel. Efterföljande del berör därför teori kring de metoder 
som använts för studiens praktiska arbete. Metoderna berör bland annat barn som 
designpartner, datainsamling med barn, skissarbete och storyboard, samt självrapporterade 
mått på upplevd glädje. Metoder för empirisk datainsamling beskrivs i kapitel 3. Metod.  

2.5.1 Barn	som	designpartner	
För att skapa ny teknologi som erbjuder barn möjligheten att styra och kontrollera den värld 
som de annars inte har stort inflytande över, behöver vi ifrågasätta hur vi kan skapa en 
teknologi som respekterar barnen och deras förmåga att utmana både sig själva och den värld 
de lever i. För att göra detta möjligt måste vi stödja barnen på sätt som är effektiva, 
meningsfulla och nyttiga för dem (Druin, 2009, s. 2). 

Barns	olika	roller	i	designarbete	
Enligt Druin (2009, s. 4) antar barn ofta fyra olika roller i ett designarbete, dessa roller är 
användare, testdeltagare, informant och designpartner.  
Som användare bidrar barnet till utvecklingen genom att använda den befintliga teknologin 
som designprocessen innefattar. Detta medan designern i processen observerar barnets 
användande, eller testar barnets teknikvana. Designern gör detta för att skapa en förståelse för 
vilka effekter den befintliga teknologin har på barnet som användare, detta för att kunna 
förändra och, eller, förbättra framtida lösningar (Druin, 2009, s. 4). 

När barn antar rollen som testdeltagare observeras de ytterligare men de kan även ombes 
berätta om sina erfarenheter och upplevelser med teknologin. Deras feedback används sedan 
för att göra förändringar och förbättringar inom teknologin (Druin, 2009, s. 4). 
Den tredje rollen som Druin (2009, s. 4) identifierar är informant. Barn kan involveras i en 
designprocess vid flera olika tillfällen. Som informant menar Druin (2009, s. 4) att barn kan 
erbjuda feedback och insikter vid tillfällen som designern begär. Feedbacken baseras då på 
hur barnet använder och uppfattar den teknologi som designern vill testa, vilket både kan 
handla om befintlig teknologi eller en ny teknologi som ännu inte nått allmänheten. Det finns 
många sätt som barn kan utföra rollen som informant, när barn exempelvis observeras 
använda befintlig teknologi behöver inte deras behov eller önskningar uttryckas explicit utan 
de kan bli tydliga för designern genom barnens handlingar (Druin, 2009, s. 17). 
Fjärde rollen är den roll som eleverna i förskoleklassen antar inledningsvis, här är eleverna 
designpartners. Denna roll beskriver Druin (2009, s. 4) som att barn kan bidra till hela 
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designprocessen på ett sätt som är lämpligt för barnet och processen. Barnet anses här som en 
lika stor intressent som designern själv.  
Druin (2009, s. 5) menar att dessa roller skiljer sig åt, men att de i många fall går i varandra. I 
rollen som informant är det mycket möjligt att barnet ombes testa en prototyp, då antar barnet 
rollen som testdeltagare, detta test observeras av designern vilket leder till att barnet då även 
antar rollen som användare.  
Alla roller har en inverkan på designprocessen, alla roller behöver dock inte förekomma i en 
designprocess utan vilken roll som barnen antar beror på designprocessen och dess tidsramar. 
Druin (2009, s. 5) menar inte att dessa roller särskiljer sig från de roller som vuxna antar i 
designprocesser, det som däremot skiljer är kontexten, metoden och de utmaningar som kan 
uppstå när barn involveras i ett designarbete. Dessa roller kan dock hjälpa oss förstå barns 
behov och önskemål när det kommer till teknologi; och genom att öka vår förståelse för barns 
olika roller kan vi ta mer välgrundade designbeslut, vilket kan komma att påverka den 
framtida teknologin för barn (Druin, 2009, s. 5). Hur stor inverkan barnens deltagande har på 
designprocessens resultat och de eventuella framtida tekniska lösningarna beror väldigt 
mycket på de övriga som är involverade i processen. Att samarbeta med barn är inte alltid 
någonting som faller sig naturligt, vilket kan leda till att arbetet tar längre tid eller att de 
skapar nya problem. Skillnaderna i erfarenhet, infallsvinklar och stadie i livet kan däremot 
innebära rikare idéer och kraft (Druin, 2009, s. 26). 

2.5.2 Datainsamling	med	barn	
Intervjuer kan genomföras efter det att barn har använt en teknologi eller en prototyp, detta 
kan klargöra elevernas reaktioner och motivationer under användningen. Enkäter kan även 
användas där eleverna enkelt får ange om de gillade prototypen eller ej, även numeriska 
skalor kan användas men de lämpar sig bättre till äldre elever (Druin, 2009, s. 7). 

Vidare menar Druin (2009, s. 7) att kvalitativa och etnografiska beskrivningar av elever som 
användare av teknologi genomförs för att fånga data. I denna studie appliceras detta då 
observatören arbetar med en mindre grupp elever under ett flertal tillfällen: deras erfarenheter, 
intressen och kunskaper blir då tydliga och de kommer spela en stor roll för arbetets 
utveckling och fortskridande. 

2.5.3 Skissarbete	
Kraften i en skiss ligger delvis i att den fångar en tanke eller ett förslag på ett enkelt och 
snabbt sätt, och den gör det möjligt att på en gång se relationen mellan helhet och delar. En 
skiss är beständig, medan tanken är snabb och ständigt föränderlig (Arvola, 2014, s. 25). 
Ytterligare en styrka i en skiss är att den är öppen för fler olika tolkningar. En skiss är ofta 
bristfällig, den avbildar inte allt, vilket gör den inbjudande och gör det möjligt för olika 
tolkningar (Buxton, 2007). Denna omtolkning av idéer och insikter bidrar positivt till den 
kreativa process som en designprocess utgör, skissens vaghet och hål tvingar oss till reflektion 
vilket gör att vi kan omprioritera och bearbeta det vi redan vet vilket kan leda till nya idéer 
och skisser (Carter, 1993, s. 1). Denna process benämns av Schön för reflektion genom 
handling (eng. reflection in action) då vår tankeprocess förändras allteftersom med en idé. Vi 
bearbetar idén utan att egentligen vara medveten om det, vilket resulterar i fler skisser 
sprungna ur originalidén (Schön, 1991, s. 132). Skissarbete gör det med andra ord möjligt att 
se arbetets utveckling, eventuella förändringar och utvecklingar av den första skissen blir 
väldigt tydliga.  
Arvola (2014, s. 26) menar att skisser öppnar upp för kritik och respons från andra och att 
skisserna i grunden handlar om att testa sina idéer på andra. Det går dock även att använda 
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värderingssymboler för att förankra skisserna och dess olika delar i teori och befintliga 
metoder, vilket gör att skisserna i sig får en tyngd då de grundas i beprövade designbeslut.  

2.5.4 Storyboard	
Det finns olika varianter av en storyboard: vissa fokuserar på olika sekvenser i en interaktion, 
andra på interaktioner över tid och vissa är mer talande och berör användningen av en design 
och i vilken kontext den äger rum. Den sistnämnda är den typ av storyboard som genereras i 
denna studie. Den mer berättande storyboarden belyser den framtida designlösningens kontext 
(Greenberg, Carpendale, Marquardt, & Buxton, 2012, s. 167), i vilka situationer den är tänkt 
att användas och av vem. 
Storyboarden består av en sekvens bilder som tillsammans förmedlar en mer heltäckande bild 
av människors interaktioner och skeenden. Bilderna kommunicerar tillsammans nödvändig 
information om var, när och hur dessa interaktioner och skeenden äger rum (Greenberg et al., 
2012, s.167). Storyboarden ger på så sätt en bild av i vilket sammanhang som den framtida 
designlösningen kan användas och vilka behov den kan uppfylla. 

En storyboard kan innehålla både kamerabilder och skisser, den kan göras för hand men även 
på dator (Greenberg et al., 2012, s.177), så länge som storyboarden lyckas förmedla en mer 
målande bild av det sammanhang som designen ska användas inom.  

2.5.5 Självrapporterade	mått	på	upplevd	glädje	
Känslor har en stor påverkan på elevers motivation och deras välmående i skolan (Pekrun, 
2006, s. 334). Upplevelsen av glädje och behag under en lektion kan kategoriseras som 
positiv och aktiverande, och relateras till själva uppgiften. Känslan av oro inför en uppgift 
eller ett test är däremot en negativ känsla relaterad till uppgiftens resultat eller utfall 
(Lichtenfeld, Pekrun, Stupnisky, Reiss, & Murayama, 2012, s. 191). Elevers känsla av tristess 
för ett visst ämne, eller under en viss lektion, kan kopplas till att eleverna upplever sina 
kunskaper och förmågor inom ämnet som låga (Götz, Pekrun, Hall, & Haag, 2006, s. 191). 
Tidigare sades det ofta att tristess var någonting som eleverna kände när de inte utmanades 
tillräckligt mycket (Lichtenfeld et al., 2012, s. 191) vilket nyare studier inte håller med om. 
Negativa känslor för ett specifikt ämne kan mycket väl komma att påverka elevernas 
prestation och inlärning, vilket då syns i elevernas resultat (Pekrun, Goetz, Daniels, 
Stupnisky, & Perry, 2010, s. 532). Positiva känslor för ett ämne eller under en lektion tenderar 
däremot att styrka motivation vilket i sin tur ökar chanserna för bättre prestationer (Pekrun, 
2006, s. 326). 
AEQ-ES är starkt influerad av enkäten med det snarlika namnet Achievement Emotions 
Questionnaire (AEQ) (Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld, & Perry, 2011), det som skiljer dem 
åt är att AEQ-ES är anpassad till yngre elever och därför passar det bättre att utgå från den i 
detta fall.  

2.6 Inspirerande	studier	och	arbeten	
I detta kapitel beskrivs de studier och projekt som inspirerade till denna studie. Dessa studier 
handlar om barns roller i design av ny teknik, och lekfull design av lärande.  

2.6.1 Barns	roller	i	design	av	ny	teknologi	
Druin genomförde 2009 en studie som syftar till att beskriva de roller som barn kan anta när 
de involveras i en designprocess. The Role of Children in the Design of New Technology 
(Druin, 2009) beskriver hur dagens teknik förändrar hur barnens liv ser ut, vad de gör på 
fritiden och vad de lär sig. Barn utgör idag en större del av användaren av teknik än tidigare 
och det blir med det som också tidigare sagts viktigt att låta dem vara med i utvecklingen av 
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ny teknik som riktar sig mot barn. Druins designmetod utgör därför ett ramverk för vilka 
roller barn kan ha i en designprocess av teknik, och hur dessa roller kan påverka den tekniken 
som utvecklas. Druin (2009, s. 2) poängterar att ju bättre vi kan förstå barn som användare, 
desto bättre lösningar kan vi skapa för att uppfylla deras behov och förväntningar. Barn får i 
denna artikel anta olika roller och vara med i en designprocess där de utvärderar och använder 
en redan befintlig design, detta skiljer Druins artikel mot denna studie. Denna artikel belyser 
även barnens roll i en designprocess ur ett historiskt perspektiv, och poängterar de styrkor och 
svagheter som barns involvering medför.  

2.6.2 Lekfull	design	av	lärande	
Velamazán (2016) inleder med funderingen hur vi vill att våra barn ska lära sig och upptäcka 
världen, men även vilken roll teknik spelar i allt detta. Målet är att skapa en upplevelse som 
gör lärande möjlig genom lek och musik, lösningen riktar sig till barn i åldrarna 3–5 år. 
Velamazán (2016, s. 20) menar att inlärningen blir rikare när vi involverar både kroppen, 
händer, ögon, öron och hjärnan; och han vill att barn ska få utforska matematiska koncept 
genom handgriplig teknik. Anledningen till detta är enligt Velamazán (2016, s. 27) att det 
riktiga problemet inom matematikundervisningen bottnar i att barn har svårigheter med att 
koppla ihop abstrakta matematiska koncept med deras verklighet och erfarenheter. Genom att 
få bygga ihop en modul med ljud och former ska dock matematiken göras mer tydlig och 
lättförståelig för barnen.  
Velamazán (2016, s. 32) är också inspirerad av Druin (2009) och han har bland annat 
observerat barnens miljö för att kunna skapa en lösning för dem vilket var inspirerande för 
mig. 
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3 METOD	
Studien genomförs i en förskoleklass i en mindre kommun i Sverige, och skolan kallas här för 
Kristallkulan. Inledningsvis görs en förstudie och efterföljande undersökning består av fyra 
observationer i helklass med 17 elever, vilka följs av en intervju och en workshop med fyra av 
klassens elever. Observationerna tar plats runt bordet där eleverna räknar matte, ute på 
skolgården och i den närliggande skogen. Genom observationerna får eleverna en chans att 
bekanta sig med mig som observatör och designer, vilket kan leda till ett bättre intervjuklimat 
och att vi är mer bekväma med varandra under studiens workshop. 
Studiens genomförande följer den beskrivning som Arvola ger av en konceptfas (2.1.2 
Designprocess). Det innebär att processen börjar med en förstudie där barn (användarna) står i 
centrum och att denna förstudie sedan följs av ett steg som innebär att skapa fördjupade 
insikter genom undersökningar med användaren. Förstudien (se nedan), med sin utforskande 
karaktär bidrar till studien i sin helhet både som en planering och till en litteraturgenomgång 
där förskoleklassens barn står i fokus. Under förstudien utforskas flera olika områden som alla 
kopplas till barn och designarbete.  

Detta steg följs sedan av den så kallade undersökningen med användaren där observationer i 
förskoleklassen genomförs vid tre olika tillfällen. Dessa följs av en fokusgruppsintervju med 
barnen och en workshop där eleverna besvarar en visuell Likertskala. Alla dessa 
undersökningar bidrar tillsammans med insikter och ny kunskap för mig. Det är under dessa 
tillfällen som möjligheter skapas att få inblick i förskoleklassens sociala miljö och deras 
verklighet. 

3.1 Ansats	
Detta är en kvalitativ studie där fokus delvis ligger i att få en uppfattning av elevernas 
matematikbehov och vad de tycker om ämnet, hur det ser ut i klassen och skolan, men även 
vad de gör på fritiden. Observatören och designern vill få en inblick i klassens sociala miljö 
och vardag, därför blir studien etnografisk i sin natur.  

Under studiens gång genomförs en kvalitativ intervju och fyra observationer, under dessa 
finns inga frågeformulär utan enbart en disposition över intressanta områden och ämnen 
(Johannessen & Tufte, 2010, s. 68). Genom denna öppna struktur blir det enklare för eleverna 
att formulera sina svar själva och de är med och styr den information som lyfts till ytan. Detta 
ska enligt Johannessen och Tufte (2010, s. 71) göra det lättare för mig som observatör att 
upptäcka förhållanden, intressanta fenomen eller behov som jag tidigare inte varit medveten 
om.  
Bryman (2012, s. 432) menar att det finns många olika definitioner av etnografi, men i 
grunden handlar det om deltagande observationer. Detta innebär dock inte enbart att 
etnografen observerar en miljö utan även att bli insatt i den och vara en del av den studerade 
miljön. I en etnografisk studie är det viktigt att lyssna på det som sker men även att involvera 
sig själv och engagera sig i det som händer inom miljön. Inom denna ram infaller denna 
studie då det blir väldigt viktigt att få en inblick i förskoleklassens vardag och på så sätt lära 
känna målgruppen.  

Inom etnografi ligger intresset i att förstå det mänskliga beteendet inom ett socialt 
sammanhang, inom design ligger däremot intresset i att utveckla och designa artefakter som 
stödjer händelser och skeenden inom det sociala sammanhanget. Med det sagt finns här en 
utmaning i att länka samma dessa två områden. Etnografi förser design med unika perspektiv 
för en ökad förståelse för det sociala sammanhang och dess individer som designen avser 
(Blomberg, Giaconi, Mosker, & Swenton-Wall, 1993, s. 123). Etnografi blir intressant för 
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design av fler anledningar; designers utvecklar ofta artefakter som ämnar användas i en miljö 
som designern själv vet lite om, om designern kan få en bättre inblick i den miljön och 
situation som artefakten ska användas i kan den framtida lösningen passa sammanhanget 
mycket bättre (Blomberg et al., 1993 s. 141). 

3.2 Urval	
Palmér och van Bommel (2016, s. 8) beskriver förskoleklassåret som en möjlighet att bygga 
upp kunskap från grunden, och i det här fallet gällande matematik. Visst har alla elever i 
förskoleklassen varit i kontakt med matematik någon gång innan och de flesta har värdefulla 
erfarenheter med sig hemifrån och från förskolan. De menar dock att förskoleklassåret ger en 
möjlighet att omforma denna kunskap och bygga upp någonting nytt, detta då 
förskoleklassens verksamhet skapar bra förutsättningar för denna förändring. 
Förskoleklassåret innebär för väldigt många att de ingår i en ny grupp elever, med ny lärare, 
och det är i denna årskurs möjligt att blanda det bästa med förskolans verksamhet med det 
bästa från skolans. Här kan en matematikundervisning skapas där lek och kreativitet har stor 
betydelse och utrymme. (Palmér & van Bommel, 2016, s. 8) 
Förskoleklassbarnen har inte börjat med läxor än och deras undervisning präglas fortfarande 
av den fria leken och elevernas egna kreativitet, detta är någonting som kan tänkas gynna 
studien. Eleverna har fått en första inblick i skolans värld, med dess normer och struktur, men 
de har än inte helt formats efter den vilket de mer gör när de börjat årkurs ett. 
Från och med att barnet har fyllt tre år har de rätt till att gå i allmän förskola (Skolverket, 
2016), i förskolan går med andra ord barn i åldrarna tre till sex år. I förskoleklass går däremot 
enbart barn mellan sex och sju år, då detta är en ettårig obligatorisk skolform blir 
åldersspannet inte lika brett och det blir därför lättare att koppla studiens resultat till denna 
ålderskategori.  

Under förstudien kontaktades flertalet förskoleklasser med en förfrågan om de var 
intresserade av att vara med i studien. Kristallkulan var den skolan som lämnade positivt 
besked först varpå vidare kommunikation inleddes. Urvalet av de skolor och förskoleklasser 
som kontaktades utgick utifrån min egen koppling till dem, jag har själv varit elev på 
Kristallkulan. Det kan ha haft en inverkan på att de var snabbast med att lämna besked. 
Studien genomförs i enbart en förskoleklass delvis på grund av den snäva tidsram som 
projektet har, men även på grund av att min ambition var att komma eleverna nära och att de 
skulle acceptera mig. Detta upplever jag att jag har lyckats med då jag har kunnat lägga allt 
mitt fokus på en klass.   

3.3 Deltagare	
Studien genomförs i en förskoleklass på en skola i en mindre kommun, de inledande 
observationerna genomförs i helklass (17 elever) medan de efterföljande momenten 
genomförs med fyra elever. Deltagarna är tre killar och en tjej i åldrarna 6–7 år. Alla namn är 
fingerade då alla har rätt att vara anonyma i studien. 

3.4 Metodval	
I denna del beskrivs de metoder som använts för studiens empiriska datainsamling. Det är 
metodteori som grundas i en etnografisk utgångspunkt; teorier om bland annat observationer, 
de olika roller som en observatör kan anta, fältanteckningar och intervjuer. Detta då studien 
kräver en djupare förståelse för, och insikt i, den sociala miljön som förskoleklassen utgör, 
vilka dessa metoder kan bidra till.  



 22 

3.4.1 Förstudie	
En förstudie genomförs genom en litteraturstudie för att få klarhet i hur litteraturen om barns 
medverkan i en designprocess berördes; detta för att undersöka om studien var genomförbar. 
Förstudien resulterar i en litteraturstudie som nu utgör delar av det teoretiska ramverket, och 
även i en grov planering för hur studien ska genomföras. 

3.4.2 Observation	
Observationer lämpar sig när fokus ligger på barn, och i det här fallet elever, vilka kan ha 
svårt att uttrycka sig verbalt. Även när fokus ligger i sådant som ter sig självklart för 
individen och det därför lätt kan missas i en intervjusituation (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
& Wängnerud, 2012, s. 304). Även i denna studie kan aktörerna, det vill säga eleverna i 
Kristallkulans förskoleklass, ha svårt att beskriva sin vardag verbalt. Genom att få tillgång till 
sociala situationer och på så sätt få vara med när händelser inträffar får observatören tillgång 
till mycket data (Aspers, 2011, s. 108) och därför blir observationer en av de bättre 
etnografiska metoderna för datainsamling med barn. Elevernas agerande och handlande i 
deras naturliga miljö kan belysa eventuella designmöjligheter och lösningar, eller enbart ge 
insikter kring en eventuell designsituation (Druin, 2009, s. 17).  
Observationer ingår ofta i fältundersökningar, och då studien ämnar söka kunskap om en 
social grupp och dess individer i deras naturliga sammanhang (Esaiasson, et al., 2012, s. 304) 
så kombineras här observationer med foto och ljudupptagning. I denna typ av observation och 
genom den data som då samlas in blir det möjligt för designern att förstå sin målgrupp, och 
målet är att observatören ska förmå förklara målgruppens behov utifrån sin egna förståelse av 
fältet (Aspers, 2011, s. 109). Observation kan innehålla intervjumoment, men det innebär att 
frågorna kan påverka den aktivitet som äger rum och dess förlopp (Blomberg et al., 1993, s. 
135). 
Det material som används under observationerna är anteckningsblock och penna, som i vissa 
fall kompletteras med kamera (Bryman, 2011, s. 397). Muntliga anteckningar är i detta fall 
inte passande, detta med anledning av att de kan ta för mycket fokus från situationen och störa 
de som observeras. Målet är att observera samma förskoleklass flera gånger, så att 
observationen någorlunda kan smälta in i elevernas naturliga miljö och bli en vardaglig och 
mer självklar del av situationen för dem (Bryman, 2011, s. 399). 
Vid flertalet observationer är det viktigt att de äger rum vid olika tidpunkter. Det kan bli 
missvisande om en elevgrupp observeras i slutet på dagen vid ett flertal tillfällen, eftersom de 
då kan vara trötta och vet att de snart ska få gå hem. Detta kan ge ett felaktigt intryck av 
elevernas beteende (Bryman, 2011, s. 271). Då den observerade förskoleklassen börjar 8:10 
och slutar 11:00 kommer observationerna genomföras på varierande tidpunkter. I flera fall 
pågår observationerna under hela förmiddagen och då ges möjlighet att ta del av elevernas 
utveckling i humör och uttryck under dagen.  

En observation kan te sig lite olika och Bryman (2011, s. 266) definierar fyra olika typer av 
observationer, dessa är deltagande observation, icke-deltagande observation, ostrukturerad 
observation, och enkel respektive styrd observation. För denna studie är framförallt 
deltagande observation, icke-deltagande observation och ostrukturerad observation intressant 
och alla dessa tre observationsformer genomförs vid olika tillfällen. Nedan beskrivs dessa mer 
utförligt:  

• Deltagande observation: den mest kända observationsformen som förknippas med 
kvalitativ forskning. Forskaren engagerar sig under en längre tid i en social miljö.  
Syftet är att skapa en förståelse för hur individerna inom miljön uppför sig, och i 
vilken grad som beteenden tillskrivs miljön.  
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• Icke-deltagande observation: observatören iakttar sociala situationer utan att vara 
delaktig i det som sker. Observatören befinner sig i den miljö som studeras men är mer 
som en fluga på väggen, utan att vara delaktiga i de skeenden som äger rum.  

• Ostrukturerad observation: denna form tillämpas ofta i kombination med icke-
deltagande observation. Syftet är att generera en målande beskrivning av det iakttagna 
beteendet, detta blir möjligt genom att observatören noggrant och detaljerat antecknar 
det som sker i miljön.  

• Enkel observation och styrd observation: enkel observation innebär att observatören 
inte har något inflytande under observationstillfället Vid en styrd observation kan 
däremot observatören påverka situationen som observeras, detta för att se skillnader 
mellan olika situationer. Båda dessa former ingår i icke-deltagande observationer. 
(Bryman, 2011, s. 266) 

Det finns enligt Blomberg et al. (1993, s. 132) ingen regel för när en observation är tillräcklig 
eller när observatören har observerat nog. De nämner dock den generella principen att när 
observatören inte längre förvånas över det som den observerar, så har observatören sett och 
varit med om tillräckligt inom miljön.  

Observatörens	roller	
Observatören kan enligt Bryman (2011, s. 389) anta fyra olika roller:  

• fullständig deltagare  
• deltagare-som-observatör 
• observatör-som-deltagare 
• fullständig observatör 

De roller som är relevanta för denna studie är fullständig observatör, deltagare-som-
observatör och observatör-som-deltagare, och det är dessa olika roller som kommer antas 
under observationer i förskoleklassen.  

Fullständig observatör innebär att individerna i den miljö som observeras vet om 
observatörens roll som forskare men de behöver inte ta hänsyn till denne. Det förkommer 
inget samspel mellan individerna eller observatören.  
Även i fallet deltagare-som-observatör vet individerna om forskarens roll och syfte men i 
denna roll är observatören mer delaktig i den sociala situation och miljö som observeras; och 
blir här själv en medlem av den studerade miljön. Denna roll består av tre underliggande 
roller, alla dess antas av observatören under olika skeenden i observationen. Dessa är 
fullständig deltagare, forskare-deltagare och fullständig forskare.  

Fullständig deltagare innebär att observatören är helt engagerad i den situation som 
observeras, men måste senare anta forskarrollen för att kunna formulera sina observationer i 
fältanteckningar (Bryman, 2011, s. 390). 
Skeendet forskare-deltagare antas när observatören inte engagerar sig fullt ut i den sociala 
situationen, i detta skeende kan observatören vara forskare och föra anteckningar under 
situationens utveckling och framfart (Bryman, 2011, s. 390). 

Den tredje av de underliggande rollerna är fullständig forskare där observatören inte alls är 
engagerad eller deltagande i den observerade situationen (Bryman, 2011, s. 391). 

I rollen observatör-som-deltagare fungerar observatören mer som intervjuare, och 
observatören är inte engagerad i den sociala situationen och dess skeenden i samma mån.  
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Ljudupptagning	och	bild	
Ljudupptagning blir ett viktigt komplement till anteckningar, detta då det i samtal med elever 
kan vara svårt att anteckna det som sägs samtidigt som att vara närvarande i stunden 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 27). Ljudupptagning lämpar sig dock inte för 
situationer där ljudnivån är för hög (Blomberg et al., 1993, s. 139), det kan då vara väldigt 
svårt att urskilja vem som säger vad, och vad som faktiskt sägs. Ljudupptagning blir 
framförallt viktigt under studiens intervju och workshop där observatör och elever jobbar 
tillsammans, det är då inte möjligt att ta anteckningar. 
Bilder kan ge ytterligare data under observationerna, och de kan underlätta för observatören 
att minnas en specifik händelse, eller agerande som skett (Bryman, 2011, s. 399). Bilder 
används redan under det andra observationstillfället då observatören antar rollen deltagare-
som-observatör och skeendet fullständig deltagare. 

Videoinspelning	
Genom att filma de skeenden som äger rum under observationstillfällena kan detaljer 
upptäckas i efterhand, vilket gör det möjligt för observatören att vara i nuet och fokusera helt 
på förskoleklassen. Video kan synliggöra sådant som observatören inte är medveten om under 
själva observationen, exempelvis språk eller gester (Blomberg et al., 1993, s. 137). Det kan 
vara svårt att fokusera på elevernas agerande samtidigt som fältanteckningar förs, 
videoinspelningen kan då vara som en trygghet för observatören. En film av ett 
observationstillfälle lyckas dock inte fånga hur en observation utvecklas eller uppfattas av 
observatören själv (Blomberg et al., 1993, s. 133) vilket kan vara betydelsefullt för den 
observerade situationen. Därför kan det vara bra att anteckna sådant i efterhand. Ibland är 
dock inte ord tillräckliga för att fånga och klargöra en hel situation eller upplevelse. Video gör 
det möjligt att se ett skeende eller en händelse ur flera perspektiv, det går att se samma 
skeende flera gånger och det är även möjligt att korrigera sådant som i stunden uppfattats 
annorlunda (Blomberg et al., 1993, s. 137). Videoinspelning blir viktigt under studiens 
workshops då det inte är möjligt att föra anteckningar. Videoinspelning är inte lämplig för alla 
situationer, om utrymmet som observationen äger rum i är för litet kan det vara svårt att få en 
överblick av miljön (Blomberg et al., 1993, s. 139) och det kan i vissa fall vara bättre med 
enbart ljudupptagning.  

3.4.3 Fältanteckningar	
Fältanteckningar ska försöka hållas så detaljerade som möjligt och de fokuserar på att 
sammanfatta olika beteenden och skeenden i en viss situation. De ska även innehålla 
observatörens egna reflektioner av dessa händelser, och de ska specificera det som har setts 
och hörts under observationen (Bryman, 2011, s. 397). Fältanteckningar innehåller noteringar 
kring den miljö som förskoleklassen vistas i, men även observatörens egna reaktioner och 
tankar, på så sätt blir observatören väldigt närvarande i anteckningarna då de bygger på den 
egna upplevelsen. Anteckningarna är enbart till för observatören själv, men en redogörelse för 
vad anteckningarna har gett för bild och insikter för observatören ska dock göras tillgänglig 
genom utdrag av vissa specifika delar som anses betydelsefulla och viktiga (Bryman, 2011, s. 
400; Aspers, 2011, s.130). 

Bryman (2011) listar på sidan 397 i Samhällsvetenskapliga metoder fyra generella principer 
som är bra att följa vid fältanteckningar: 

• Uttryck ska skrivas ner så fort som möjligt efter att de har iakttagits. 
• Dessa uttryck skrivs sedan ut till mer fullständiga noteringar senare samma dag som 

de har iakttagits. Dessa ska även inkludera detaljer om plats, vad som orsakade 
samspelet, tidpunkt och vilka personer som deltog. 
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• Anteckningarna ska försöka vara så levande och tydliga som möjligt, detta för att de 
senare inte ska orsaka förvirring eller osäkerhet. 

• Utförliga noteringar är i vissa fall nödvändiga, och om någonting är tveksamt för 
observatören ska det förtydligas i anteckningen och skrivas ner. 

Vidare menar Bryman (2011, s. 399) att det finns tre olika typer av fältanteckningar: mentala 
noteringar, provisoriska eller preliminära anteckningar och fullständiga anteckningar. Den 
förstnämnda lämpar sig i situationer där det inte passar sig att föra anteckningar vilket i denna 
studie avser de tillfällen där rollen som deltagare-som-observatör antas. Den andra typen, 
preliminär anteckning, innebär att observatören antecknar hastigt korta noteringar för att få en 
minnesbild av händelsen som utvecklas vid ett senare tillfälle. Bryman (2011, s. 399) nämner 
dock att om observatören uttrycker att de preliminära anteckningarna utvecklades och 
utökades senare samma dag så rör det sig om fullständiga anteckningar. Med fullständiga 
anteckningar menas detaljerade anteckningar som utgör den huvudsakliga källan till data. 
Dessa ska skrivas så utförligt som möjligt, och gärna direkt i ett skeende. Observatörens 
känslomässiga upplevelser och första intryck av situationen ska inkluderas, vilket även 
noteringar kring tidiga tankar om hur situationen ska tolkas, gör. Preliminära och fullständiga 
anteckningar är framförallt aktuella under denna första observationen, under observation 
nummer två blir denna typ svår, därför tas då mentala anteckningar vilket nämndes ovan. 
Aspers (2011, s. 126) listar sex frågor som fältanteckningar bör besvara, dessa utgör en 
miniminivå som anteckningarna ska nå. Dessa frågor är 1) Vad som sker, 2) när det sker, 3) 
var det sker, 4) med/av vem det sker, 5) hur det sker och 6) varför det sker.  

Dessa frågor anser Aspers (2011, s. 126) visar på hur långt observatören har kommit och om 
fältanteckningarna belyser aktörens mening. Om anteckningarna inte besvara dessa frågor 
framgår inte aktörens meningsnivå och det blir då svårt att se hur mer ingående frågor kan 
besvaras. Målet med fältanteckningarna är att de ska besvara dessa frågor, i alla fall 
majoriteten av dem. 

3.4.4 Intervju	
Intervjuer är ett bra komplement till observationer, detta då de gör det lättare att förstå vad 
som observeras, och vad som talas om (Aspers, 2011, s. 139). För att ett samtal med elever 
ska bli så bra som möjligt, krävs bra förutsättningar. Vid samtal med elever som intervjuaren 
inte känner sedan innan krävs det att intervjuaren har gjort sig bekväm och bekant med deras 
miljö, och med eleverna som ska intervjuas (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 28). 
Det är detta som är syftet med den andra observationen, att observatören och intervjuaren ska 
engagera sig i förskoleklassens aktiviteter för att på så sätt bli mer bekant med eleverna och 
miljön. För att lyckas bygga upp en positiv relation till eleverna blir respekten för deras 
känslor av största vikt. Relationen grundas i det första mötet, och redan där ska eleverna få 
veta hur viktig deras medverkan i studien och intervjun är. Det är viktigt att eleverna får veta 
varför intervjun eller samtalet äger rum, och vad det kommer handla om (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2012, s. 29). Samtalet bör inledningsvis handla om en för barnet känd 
situation (Aspers, 2011, s. 146), eller händelse; detta menar Doverborg & Pramling 
Samuelsson (2012, s. 35) skapar förtroende mellan barnet och den som intervjuar. Detta blir 
möjligt då tre observationer har genomförts innan intervjun äger rum och det kommer då 
finnas vissa gemensamma aktiviteter och händelser som vi kan prata om inledningsvis i 
intervjusituationen. I intervjusituationen har intervjuaren även en del kunskap om hur 
förskoleklassbarnens dag brukar se ut och kan då inleda, och även nämna under intervjun, 
kända händelser eller moment från observationerna vilket kan skapa en mer bekväm 
intervjusituation.  
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Då intresset är att ta reda på hur en grupp barn förstår, tänker och uppfattar ett visst fenomen, 
kommer samtalen ske i former av gruppsamtal. Bryman (2011, s. 206) beskriver att det finns 
flera olika former av intervjuer; utifrån denna studies syfte och frågeställning är 
semistrukturerad intervju och fokusgruppintervju intressant. Hur långa samtalen blir beror 
mycket på hur intresserade barnen är, vilken tidpunkt på dagen det äger rum och hur delaktiga 
barnen faktiskt är i samtalet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 27). Då studien 
delvis syftar till att skapa ett matematiskt hjälpmedel krävs en viss förståelse för matematik 
och elevernas inställning till ämnet. För att få en förståelse för hur elever tolkar exempelvis 
matematik menar Doverborg & Pramling Samuelsson (2012, s. 34) att det krävs av 
intervjuaren att denne ställer många frågor av varierat innehåll och karaktär.  

Semistrukturerad	intervju	
Semistrukturerad intervju menar Bryman (2011, s. 206) är som ett paraplybegrepp då det 
täcker in fler olika intervjutekniker. I regel handlar det dock om en intervjusituation där 
intervjufrågorna inte följer en specifik ordning. Under denna studies intervjusituationer har 
intervjuaren en serie frågor vars följd kan variera beroende på den rådande situationen, 
respondenten och dess intresse för situationen. Det blir genom denna intervjumetod möjligt 
att ställa följdfrågor till det som i stunden uppfattas som viktiga eller intressanta svar, vilket 
kan liknas vid en dialog (Aspers, 2011, s. 143). 

Fokusgruppintervju	
Fokusgrupp liknar en fokuserad intervjusituation, men skillnaden här är att det är fler 
individer som tillsammans får diskutera och svara på intervjufrågorna (Bryman, 2011, s. 206). 
Denna form av intervju blir intressant då det kommer vara fyra elever som tillsammans svarar 
på frågor, utifrån en semistrukturerad intervjusituation. 

Transkribering	
Vid transkribering av intervjuer kan nya idéer, insikter och uppslag uppenbaras för 
intervjuaren. Transkribering är även en viktig del av intervju som metod då det syftar till att få 
ner intervjun i text, vilken sedan ligger till grund för analysen. I denna process blir det möjligt 
att fånga sådant som inte kan förmedlas via ljud, när transkribering sker direkt efter avslutad 
intervju och innehåller notering om gester och atmosfär kan den ses som en fältanteckning 
(Aspers, 2011, s. 156). 

Aspers (2011, s. 131) menar att arbetet och analysen underlättas om intervjuaren är 
konsekvent i sin transkribering. För att kunna vara det följs nedanstående 
transkriberingsschema inspirerad av Aspers (2011, s. 131).  
Tabell 1 Schema för transkribering inspirerad av Aspers (2011, s. 131) 

Symbol Användning 

” ” Ordagrann citering 

’ ’ Parafras  
( ) Intervjuarens anmärkning 

[ ] Någon bryter in i samtal 
{ } Egna kommentarer 

 

Detta schema kommer även tillämpas i de fullständiga fältanteckningarna, detta för ännu mer 
struktur i analysunderlaget. 
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För att få ytterligare struktur numreras alla de utdrag och excerpt som presenterar i studien 
utifrån vilket respektive klassbesök de baseras i. Excerpt 3:X är exempelvis hämtad från 
anteckningarna från klassbesök 3, vilket gör det lätt att gå tillbaka och se utdragens 
ursprungliga fältanteckning.  

3.4.5 Enkät:	visuell	Likertskala	
Glädje (eng. enjoyment) är en av de starkaste känslorna kopplade till prestation och arbete, 
även en av de känslor som upplevs mest frekvent (Lichtenfeld et al., 2012, s. 191). Därför 
lämpar det sig bra att undersöka om förskoleklasseleverna på Kristallkulan kopplar ihop 
matematik med glädje. För att kunna undersöka elevernas känslor inför matematik har 
moment inspirerade från Lichtenfeld et al. (2012) använts under studiens workshop. 
Lichtenfeld et al. (2012) har tagit fram en ämnesspecifik enkät: Achievement Emotions 
Questionnaire-Elementary School (AEQ-ES) som gör det möjligt att mäta elevers känsla för 
just matematik. Enkäten fokuserar på de tre tidigare nämnda känslorna glädje, oro och tristess 
(eng. enjoyment, anxiety & boredom) (Lichtenfeld et al., 2012, s. 191), varav glädje har valts 
ut som fokusområde till denna studie. Dock är denna enkät utformad för elever i grundskolan 
(eng. elementary school) och den har tidgare besvarats av elever i andra och tredje klass 
(Lichtenfeld et al., 2012, s. 192). Det betyder att enkäten ursprungligen är anpassad för elever 
äldre än de i Kristallkulans förskoleklass. Då enkäten ändå anses som relativt enkel används 
den här som ett verktyg för att jämföra elevernas upplevda glädje under deras vanliga 
matematiktillfällen med studiens workshop. Eleverna får besvara två frågor utifrån en 
femgradig Likertskala där de olika graderna utgörs av ritade ansikten och vars känslouttryck 
gradvis ökar. Denna enkät hämtas från Gennari et al. (2017, s. 48). 

 
Figur 2 Enkät under workshop (Gennari et al., 2017, s. 48) 

3.5 Datainsamling	och	tillvägagångssätt	
Följande stycken ämnar skapa en beskrivning av studiens datainsamling steg för steg, 
klassbesök och skissarbete, och motivera varför just dessa instrument använts vid respektive 
klassbesök. Vad som faktiskt händer under respektive klassbesök och vilka insikter som 
genereras presenteras däremot i kapitel 4. Konceptfas och resultat. 

3.5.1 Klassbesök	1:	observation		
Detta besök och observation faller under benämningen icke-deltagande observation, och det 
är en enkel observation (se 2.3.1 Observation). Jag som observatör och designer befinner mig 
i den studerade miljön men är inte delaktig i de aktiviteter som individerna i miljön ägnar sig 
åt. Med enkel observation menas här att observatören inte har något inflytande i det som 
pågår i miljön.  
Under detta besök hos förskoleklassen antar jag rollen som deltagare-som-observatör men 
med drag av fullständig observatör då det var den önskvärda rollen. Detta för att denna 
observation inte var menad att innehålla någon form av interaktion mellan mig och eleverna, 
för att få en övergripande bild om hur situationer i klassrummet vanligtvis ser ut. Rollen som 
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fullständig observatör passar sig dock inte i denna typ av miljö då intresset från eleverna är 
stort. För att göra ett så gott intryck som möjligt och för att eleverna skulle acceptera mig som 
observatör antas istället rollen som deltagare-som-observatör. Eleverna får lära känna mig 
och veta varför jag är där. Alla tre roller (fullständig deltagare, forskare-deltagare och 
fullständig forskare) antas vid olika tidpunkter under denna observation. Detta är en 
ostrukturerad observation utan tydlig frågeställning eller observationsschema, och syftet med 
observationen är att jag ska få möjligheten att bekanta mig med miljön och dess sociala 
situationer (se 2.3.1 Observation). Under denna observation tas fullständiga fältanteckningar 
(se 2.3.2 Fältanteckningar). 

3.5.2 Klassbesök	2:	observation		
Denna observation faller under deltagande observation (se 2.3.1 Observation) då observatören 
engagerar sig i den sociala miljö som observeras. Här vill jag vara en i gruppen, och detta för 
att efterföljande klassbesök ska bli så givande och smidiga som möjligt (se 2.3.3 Intervju).  
Även under denna observation antas rollen som deltagare-som-observatör. Nu känner vissa 
elever igen mig och det är lättare att bli en i gänget. Inför detta besök har observatören mer 
specifika punkter att utgå från och kan på så sätt rikta observationen så att den följer 
frågeställningen. Under denna observation antas alla de tre underliggande roller som nämns i 
2.3.1 Observation. I början av observationen antas underrollen forskare-deltagare, och här 
kan jag observera medan situationen utvecklas och jag engagerar mig inte helt i det som 
händer. Detta deltagande utvecklas sedan i takt med att situationen utvecklas och 
observatören blir då fullständig deltagare. För att fortfarande kunna generera fältanteckningar 
måste till slut rollen som fullständig forskare även antas. Detta sker dock i slutet på tillfället 
när vissa elever går hem medan de flesta går till matsalen för att sedan gå vidare till fritids.  
När jag kommer till klassen i början av observationstillfället sitter de alla i en ring på golvet 
och spelar ett typ av memoryspel, de ska para ihop matchande mönster med varandra. Denna 
övning är en del av matematikundervisning då den handlar om att identifiera mönster och 
olika former. Senare under förmiddagen spelar jag ett matematikspel med två elever, vilket 
också är ett typ av memory för att senare bara observera när eleverna arbetar i sina 
matteböcker. 
Mentala fältanteckningar tas under detta tillfälle och de kompletteras med fotografier av 
situationer och händelser, detta för att skapa starkare minnesbilder för observatören (se 2.3.2 
Fältanteckningar). 

3.5.3 Klassbesök	3:	observation	
Klassbesök 3 benämns nu som observation men enligt planeringen och studiens upplägg 
skulle detta tillfälle vara ett intervjutillfälle där eleverna skulle få svara på ett fåtal bredare 
frågor under tiden som vi ritade utifrån dessa frågor. På grund av sjukskrivning var 
förskoleklassläraren inte på plats och det var därför inte möjligt att genomföra intervjun, detta 
då det inte var klart vilka elever som fått godkännande från sina föräldrar att vara med i 
studien. Enligt planeringen och studien upplägg skulle eleverna under detta tillfälle få 
möjlighet att rita utifrån fyra breda intervjufrågor. Det är här som teorierna kring barns vilja 
att rita (2.2.3 Barns vilja att rita) fyller en stor roll, de teorier som nämns i det kapitlet är 
fortfarande relevanta för barns kreativitet och potentiella intresse för att rita men inte i samma 
utsträckning. 

Detta är en deltagande observation och under detta tillfälle antar observatören rollen som 
fullständig deltagare (se 3.3.1 Observation) och enbart mentala anteckningar tas.  
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Under denna observation följde jag med klassen ut i skogen, där ägnar sig eleverna åt fri lek. 
Jag ägnar merparten av tiden med två tjejer i klassen som har med sig ett eget hopprep. Vi 
turas om att hoppa och jag passar även på att fråga dem om vad tycker om att göra på fritids 
och på deras fritid. När vi kommer tillbaka till skolgården avviker jag.  

3.5.4 Klassbesök	4:	semistrukturerad	fokusgruppintervju	
Inledningsvis under detta klassbesök sker en icke-deltagande observation. Jag som observatör 
är nu så pass känd för förskoleklassen att det inte är några konstigheter med att jag är 
närvarande; med det sagt blir det möjligt att vara som en fluga på väggen (se 3.3.1 
Observation). Under denna kortare observation antas rollen fullständig observatör; eleverna 
ägnar sig åt sina matteböcker utan att interagera med mig, observatören. 

Senare under detta klassbesök antas rollen observatör som deltagare (se 3.3.1 Observation) då 
jag är mer som en intervjuare och inte är engagerad i den sociala situationen i samma mån 
som vid de tidigare observationerna.  
Denna intervju är en semistrukturerad fokusgruppintervju (se 3.4.3 Intervju) där fyra elever 
intervjuas samtidigt. Att det blev en fokusgruppintervju beror på att eleverna ska känna en 
större trygghet i situationen och att det på så sätt ska bli ett bättre klimat då eleverna är vana 
vid att vara med varandra. All uppmärksamhet riktas inte mot en elev vilket kan få eleverna 
att känna att det är lättare att svara på mina frågor när de kan resonera tillsammans. 

Eleverna får i början av intervjun veta att de inte behöver svara på mina frågor, och att de får 
gå ifrån när de vill. Deltagandet är helt frivilligt. Jag berättar också att jag kommer spela in 
det vi säger och att detta material är enbart till för att jag ska komma ihåg allt vi säger. De får 
veta att det bara är jag som kommer lyssna på det, och att det är en del av mitt skolarbete på 
universitetet.  
Intervjun utgår från och fokuserar på begreppet matematik: elevernas uppfattning kring 
matematik, men även deras egna intressen och vad de tycker om att göra på fritiden: när de 
slutar och går till fritids, och när de kommer hem. Jag utgår från ett fåtal förutbestämda frågor 
(se nedan) men det finns gott om utrymme för följdfrågor och elevernas egna resonemang och 
funderingar.  

Under detta intervjutillfälle fokuserar vi på följande frågor: 
1. Vad är roligast att göra på fritids?  
2. Vad tycker du är roligast att göra när du kommer hem?  
3. Vad tycker ni om matte? 
4. Vad är matte? 

Frågorna 1–2 ämnar belysa elevernas intressen, vad de inspireras av och vad de tycker är 
roligt att göra. Genom att få veta det kan en design sen skapas som motiverar eleverna (2.3.2 
Sociokulturellt perspektiv på lärande) och som tilltalar dem. Med fråga 3–4 vill jag synliggöra 
vad de tycker om matematik och om de vet matematik är, även om de redan i denna unga 
ålder har fått en uppfattning om ämnet och anledningen till den. 

Under detta besök i förskoleklassen blir ljud ett viktigt hjälpmedel, detta då det inte är möjligt 
för observatören att ta fullständiga fältanteckningar, mentala anteckningar är dock möjligt 
men det är viktigt att observatören är fokuserad på nuet och det som sägs i stunden för att 
kunna ge bra feedback. För att skapa levande och rättvisa minnesbilder och en fullständig 
förståelse för de skeenden och situationer som äger rum blir ljudupptagning nödvändig (se 
3.3.1 Observation). Även video önskades som komplement till ljudupptagning, men då en 
elevs föräldrar inte godkände detta uteslöts det som datainsamlingsinstrument.  
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3.5.5 Klassbesök	5:	workshop	"spel	och	mer	spännande	matte"	
Klassbesök 5 benämns som en workshop då jag tillsammans med eleverna i förskoleklassen 
ska genomföra flera olika aktiviter och uppgifter. Under detta tillfälle ska eleverna spela ett 
enklare matematikspel, lösa några matematiska uppgifter som grundas i de matematiska 
teorier som nämns i kapitel 2.4 Matematik, och vi spelar kortspelet Finns i sjön. Efter 
workshopens alla uppgifter får eleverna besvara frågorna 1) Hur roliga tycker ni era vanliga 
matematiktillfällen är, då ni arbetar i era böcker? Och 2) vad tyckte ni om det vi gjorde nu, 
var det roligt eller inte alls roligt?  

Eleverna får ringa in, kryssa över eller färglägga det ansikte som de själva tycker motsvara 
deras upplevda känsla under de två olika tillfällena.  

 
Upplägget för workshopen ser ut som följer: 

1. Spela tärningsspelet Först till 10 två gånger. 
2. Spela Vilket tal är större än/vilket tal är mindre än? 
3. Lösa uppgiften Vilket tal döljer sig bakom den svarta cirkeln? 
4. Lösa uppgiften Plus & minus. 
5. Lösa uppgiften Subitisering, antalskonservation och variation 
6. Spela kortspelet Finns i sjön. 
7. Besvara frågorna med hjälp av Likertskalan. 

Tärningsspelet syftar enbart till att eleverna ska se och använda tal på ett lite roligare sätt, de 
ska bara se antalet prickar på tärningen och gå samma antal steg i spelplanen. Med denna 
aktivitet vill jag lyfta ut matematiken ur skolans kontext och göra den lite mer vardaglig och 
rolig (2.4.2 Matematiska situationer) det blir då ett mer informellt lärande. 
I det andra spelet ska eleverna svara på frågan vilka tal som är större, respektive mindre än det 
tal som jag pekar ut. Detta följs sedan av att de ska se vilka tal som döljer sig bakom de svarta 
cirklarna. Med dessa uppgifter testas elevernas talförståelse genom ett rutnät, som här agerar 
som en tallinje (2.4.2 Matematiska begrepp).  
Fjärde momentet handlar enbart om enkel huvudräkning; här ska eleverna peka ut den bild 
som visar rätt antal om vi antingen lägger till eller tar bort objekt. Huvudräkning bidrar till en 
bättre känsla för tal (2.4.3 Talförståelse) och är därför relevant att ha med under detta tillfälle.  

Följande uppgift är kopplade till subitisering, antalskonservation och variation (2.4.2 
Matematiska begrepp). Vi börjar med subitisering och då ska eleverna ropa ut antalet så fort 
de ser hur många objekt det är i bilderna. De får här inte räkna genom att peka på objekten 
utan de ska se antalet av bara ett ögonkast. Antalskonservation handlar om att eleverna ska se 
att ett antal objekt inte förändras trots deras variation i storlek och placering. Variation 
illustreras sedan genom att två olika föremål jämförs mot varandra, eleverna ska då enbart 
konstatera hur många strandhinkar det är i bilden. Alla uppgifter, och spelet, hittas i bilaga 2. 
Kortspelet Finns i sjön spelar vi för att det är ett väldigt vardagligt sätt att identifiera tal, antal 
och former. Det är ett ypperligt exempel på där vi utför en matematisk handling i en vardaglig 
kontext och på ett lättsamt sätt (2.4.1 Matematiska situationer).  

Workshopen är en styrd, deltagande observation och observatörens roll under detta tillfälle är 
deltagare-som-observatör. Observationen är styrd då det är observatören själv som 
bestämmer vad som ska ske i denna situation och vad eleverna ska ägna sig åt, och 
observatören kommer själv vara delaktig i dessa aktiviteter (se 2.3.1 Observation). Syftet med 
aktiviteten är delvis för mig att få en uppfattning av elevernas intressen och vad de tycker är 
roligt med att gå i förskoleklass. 
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Även under detta tillfälle blir ljudupptagning oerhört viktig, men här används även video. Det 
är dock inte eleverna som filmas, det är inte möjligt att se deras ansikten, utan det som filmas 
är det som sker på bordet. Detta för att göra det möjligt för att koppla ihop resonemang, 
tveksamheter och uttalanden med faktiska ageranden, gester och rörelser. Det blir även 
enklare för tolkningen av data då videon gör det möjligt att koppla ihop ljud till respektive 
uppgift och spelen.  

3.5.6 Skissarbete	
Med utgångspunkt i studiens observationer, intervju och workshop består studiens skissarbete 
av att skapa en storyboard över en situation där det matematiska hjälpmedlet kan användas 
och förändra situationen av lärande. Det består även av att framställa skisser för att belysa 
själva konceptförslaget.  
Storyboarden försöker förmedla en mer målande beskrivning av hur eleverna uppfattar 
matematik idag, hur stämningen är under klassens matematiktillfällen och den känsla som jag 
uppfattar att eleverna har under dessa tillfällen. Storyboarden försöker även belysa hur denna 
uppfattning och dessa känslor kan förändras med konceptskissen för det interaktiva 
matematiska hjälpmedlet som beskrivs i 4.5 Konceptbeskrivning.  

3.6 Kvalitetskriterier	
I följande stycken beskrivs reliabilitet och validitet som är två vanliga kvalitetskriterier. Även 
en kortare beskrivning av pålitlighet och överförbarhet ges. Hur studiens reliabilitet och 
validitet uppnås och i vilken grad resultaten stärks diskuteras i kapitel 5.1.3 Reliabilitet och 
validitet.  

3.6.1 Reliabilitet	
Reliabilitet behandlar frågan om en studies resultat blir detsamma om studien genomförs på 
nytt, det är även ett mått på resultatens och studiens tillförlitlighet och pålitlighet (Bryman, 
2011, s. 49). Det är dock svårt att uppnå goda mått i reliabilitet i kvalitativa studier, detta då 
de i mångt och mycket beror på den sociala miljö som de genomförs inom. Med andra ord kan 
resultaten vara starkt bundna till den observerade miljön. Reliabiliteten kan dock förstärkas 
genom att forskare antar samma roll under observationerna som i den ursprungliga studien 
(Bryman, 2011, s. 352). 
Värdet av fältstudier, etnografi och fallstudier ligger i dess unika resultat, med det menar 
Janesick (2000, s. 394) att reliabilitet, med sin reproduktionsförmåga, är ett kvalitetsmått som 
blir menlöst. Vidare menar hon att i denna typ av studie är inte enbart individen och 
observatören placerad i en social miljö, utan individen utgör studiens ryggrad. Med det sagt 
blir det svårt att genomföra samma studie vid olika tillfällen med olika individer och nå 
samma resultat.  
Som LeCompt och Goetz (Bryman, 2012, s. 390) uttrycker det är det omöjligt att pausa mitt i 
ett socialt skeende, och på så sätt möjliggöra en helt replikerbar kvalitativ studie. För att ändå 
uppnå mått på trovärdighet blir pålitlighet viktigt, ett mått som kan jämföras med reliabilitet. 
En studies pålitlighet bygger på att alla studiens olika faser dokumenteras väl, och tillgängligt. 
Detta för att andra ska kunna bedöma om och hur processen har gått till (Bryman, 2012, s. 
392). 

3.6.2 Validitet	
En studies validitet kan bero på att observatörens observationer kopplas till dennes teoretiska 
idéer. Inom kvalitativa studier blir ofta validiteten stark då observatören spenderar en del tid 
inom den sociala miljö som observeras och kan på sätt dra grundade paralleller mellan 
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observationerna och idéer. Det är dock inte möjligt att dra slutsatser till andra miljöer utifrån 
resultaten vilket kommer att påverka den externa validiteten (Bryman, 2011, s. 352). Studiens 
validitet menar Janesick (2000, s. 393) ligger i beskrivningen av studien, och om den anses 
trovärdig. Inom kvalitativ forskning finns inte ett rätt sätt att tolka studiens resultat eller ens 
en viss händelse, med det sagt blir förklaringen av studien och dess genomförande avgörande.  

Johannessen och Tufte (2010, s. 74) beskriver att vid kvalitativa studier genereras data från 
små urval, precis som i denna studie. Det lilla urvalet i kombination med att det inte varit 
slumpmässig betyder att statistisk generaliserbarhet blir omöjlig. Johannessen och Tufte 
(2010, s. 74) menar att överförbarhet därför blir ett bättre kvalitetsmått än generaliserbarhet. 
Bryman (2012, s. 392) beskriver överförbarhet (eng. transferability) som ett mått som kan 
jämföras med den externa validiteten och det belyser i vilken utsträckning resultatet från en 
studie ger mening till andra studier och sammanhang. 
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4 KONCEPTFAS	OCH	RESULTAT		
I följande kapitel presenteras de insikter och resultat som studien genererat i konceptfasens 
olika delar. Studiens frågeställning besvaras genom en analys av studiens observationer, 
intervju och workshop.  
Utifrån de moment som beskrivs inledningsvis i kapitel 3. Metod har behov identifierats, vilka 
ligger till grund för det konceptförslag som skapats. I efterföljande steg: 4.4 
Konceptbeskrivning, visualiseras sedan konceptförslaget med tillhörande storyboard.  

Här redogörs inte enbart för de insikter som ligger till grund för konceptförslag, utan även 
insikter och erfarenheter kring hur det faktiskt är att involvera barn i en tidig designfas; som 
kan ses som bidrag till själva metoden. 

4.1 Elevers	uppfattning	av	matematik	i	förskoleklassen	

4.1.1 Matematik	är	tråkigt	och	orättvist	
Studien visar att eleverna i förskoleklassen uppfattar matematiken i förskoleklassen som 
tråkig och orättvis. Känslor har en stor inverkan på elevers motivation och vilja till att lära sig 
och negativa känslor för ett visst ämne kan komma att påverka elevernas prestation (2.5.5 
Självrapporterade mått på upplevd glädje). Detta är ingenting som mäts i denna studie men 
däremot är elevernas generella uppfattning till matematik oerhört intressant. I följande excerpt 
blir detta tydligt. Just innan intervjutillfället har eleverna jobbat i sina böcker där de skulle 
identifiera likheter och olikheter i bilder.  

Jag: ”Men hörrni, ni höll ju på litegrann i era matteböcker nu, vad tycker 
ni om matte?” 
Alice: ”Tråkigt.” 
Sam: ”Det är inte bra.” 
Evan:  ”Inte bra.” 
Jag: ”Inte bra?” 
Evan: ”Nej det är jättetråkigt.” 
Sam:  ”Jaaa.” 
Ossian:   ”Tråkigt!” 
Alice: ”Det är jobbigt.”  
Jag: ”Varför är det jobbigt och tråkigt då?” 
Sam: ”För att vi får jobba resten av dagen.”  
Jag: ”Ni får inte leka utan ni måste jobba istället?”  
Jag: ”Varför är det så tråkigt, är det för att ni inte får leka?”  
Sam: ”Mmmm.” 
(excerpt 5:1) 
 

Jag finner det intressant att eleverna så tydligt uttrycker och redan verkar ha skapat sig 
uppfattningen att matematik är tråkigt. De har inte börjat första klass än och har med det sagt 
inte börjat med riktig lektionstid, utan deras lektioner är fortfarande starkt inspirerade av den 
fria leken. Trots detta är deras spontana svar att matematik är både tråkigt och jobbigt. I 
samband med detta nämns att det är tråkigt för att när de arbetar med matematik får de inte 
leka, de måste arbeta hela dagen.  
Negativa känslor för ett ämne kan som sagt påverka elevernas prestation (2.5.5 
Självrapporterade mått på upplevd glädje), medan positiva känslor kan göra eleverna mer 
motiverade.  
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Bonnie och Leo sitter bredvid mig ute på rasten. De bryr sig inte direkt om mig utan är helt 
inne i en diskussion om Pokémons, någonting som de båda verkar finna roligt och intressant. 

Bonnie: ”Jag fick inte leta efter några igår…” 
Leo: ”Va! Fick du inte? Varför då? Ett av mina ägg kläcktes igår!” 
Bonnie: ”VA?”  
Leo: ”Aaa, men det var bara en till Bulbasaur.”  
Bonnie: ”Men den kan ju sen utvecklas till Ivysaur!” 
Leo: ”Mm, och sen Venusaur!!”  
Bonnie: ”Men pappa ville inte leta Pokémon med mig igår. Så jag har 
fortfarande inga nya.” 
Leo: ”Han kanske vill idag!” 
Bonnie: ”Kanske. Då vill jag hitta Pidgey så att jag sen får Pidgeot som 
kan böja alla träd!!” (Bonnie sträcker ut armarna, som att hon är en fågel. 
Flaxar med vingarna och springer iväg) 
Leo: ”Då kan jag vara Fearow! (Ropar Leo samtidigt som han springer 
efter henne) 
(excerpt 3:4) 

 
Om intresse finns kommer inlärning ske då barnen lär sig det de vill lära sig (2.3.1 Barns 
lärande) därför blir motivation en relevant faktor. För att öka motivationen blir det viktigt att 
veta vad eleverna finner intressant och vad de tycker om. Om matematiken kan bli lika rolig 
och intressant som eleverna finner exempelvis Pokémons skulle de flesta i klassen kunna 
stora delar av deras matematik som ett rinnande vatten. Flera elever kan namnet på 
majoriteten av alla Pokémons och de vet alla deras olika utvecklingsstadier; detta är ett tydligt 
exempel på att barn lär sig det de vill lära sig. 

I följande excerpt blir det även tydligt att eleverna upplever en orättvisa vilken också kan 
komma att påverka deras känsla för och under matematiktillfället.   

Alice: ”Men ibland får vi leka!” 
Jag: ”Jaa ibland får ni leka, det vet jag! Om ni skulle få leka och räkna 
matte samtidigt skulle det vara roligare då?” 
Ossian: ”Njaa…” 
Alice:  ”Fast valerna, eh... dom fick faktiskt vara här inne, och 
leka mer än oss. Så nu får vi vara ute. (Alice verkar inte vilja vara ute och 
leka) Dom har varit jättelänge inne!” 
Jag: ”Tycker ni att det är orättvist då?” 
Alice: (nickar) 
Ossian:” Mmm.” 
(excerpt 5:2) 

 

Kristallkulans förskoleklass är uppdelad i två grupper: valarna och spindlarna. När klassen har 
sina lektionstillfällen arbetar oftast bara en grupp i taget, detta för att läraren Jana tillsammans 
med en resurs ska ha tid för alla. Den grupp som inte arbetar har under mina besök fått vara 
ute och leka på skolgården eller lekt lugna lekar i ett angränsande rum inomhus.  
Den orättvisa som dessa fyra elever upplever grundas i att de, vid de tillfällen som de ska 
räkna i sina matteböcker, inte får leka – de får inte ägna sig åt en fri aktivitet utan en styrd. 
Det upplevs som orättvist även fast gruppaktiviteterna alterneras: valarna, den grupp som 
Alice nämner i excerpt 5:2, ska också räkna matte när Alice egna grupp, spindlarna, är klara. 
Det är dock ingenting som eleverna verkar reflektera över. Orättvisan grundas även i att de 
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upplever att den ena gruppen får mer fri tid än vad den andra kommer få, detta är ingenting 
som eleverna med säkerhet vet utan det är bara baserat på känsla.  
Känslan av orättvisa ser jag bottna i att lärandemiljön inte är optimal, och det är ingenting 
som helt kan undvikas. Om eleverna dock upplevde sin matematikundervisning som 
någorlunda lika rolig som den fria leken skulle nog inte denna orättvisa vara lika påtaglig. 
Miljön, och det som sker inom den, har en påverkan på hur eleverna uppfattar det ämne som 
de arbetar med (2.3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande), en förändring i miljön kan då 
leda till en positivare bild av klassens matematiktillfällen.  
På frågan om matematik skulle blir roligare om de fick leka och räkna samtidigt är det ingen 
som svarar, kanske för att eleverna har svårigheter med att koppla ihop dessa två för dem helt 
skilda aktiviteterna. Jag tolkar detta som att eleverna fortfarande uppfattar lek enbart som lek 
och att de inte kan se bortom leksituationen – att den skulle kunna ha en djupare mening. Att 
leken kan leda till inlärning av matematik. Eleverna som är med under denna intervju är 
ungefär på samma nivå erfarenhetsmässigt, detta då ingen av dem besvarar denna fråga. Det 
är ingen av dem som kan se sambandet mellan lek och inlärning, att inlärningen kan dra 
fördel av lekfulla moment, att ett mer formellt lärande kan dra nytta av inslag från det mer 
informella lärandet (se 2.3.3 Skillnader inom en barngrupp).  

Lärande,	generellt,	är	tråkigt	
Ossian viskar till Alice att han faktiskt har ett spel där han lär sig bokstäver varpå Alice börjar 
fnissa och kallar honom för bebis. Detta gör hon trots att hon själv inte kan läsa helt själv 
ännu (se excerpt 4:2). 

Ossian: ”Jag har ett tråkigt spel” 
Alice: ”Vad? Viska!” 
Ossian: (viskar) ”Jag lär mig bokstäver.” 
Alice: (skrattar) 
Jag: ”Men vadå, det är väl jättebra? 
Alice: (fnissar)   ”Han lär sig bokstäver!” 
Ossian:   ”Hörde du?” 
Jag: ”Jaa jag hörde.” 
Ossian: ”Meen…” 
Jag: ”Det är väl jättebra att öva!”  
Alice: (skrattar och ropar) ”Bebis!”  
Jag: ”Sluta retas nu...” 
Alice: ”Men han är ju bebis" (fortsätter fnissa)  
Ossian: ”Men du själv? Jag såg att du lyssnade på musik förut!” 
Alice: ”Men du hörde inte!” 
(excerpt 4:2) 

 

Jag tolkar excerpt 4:2 som att detta spel som Ossian viskar till Alice blir tråkigt per automatik 
bara för att han ska lära sig och träna på någonting i det. Detta lärandespel har inte lyckats 
med att sudda ut skiljelinjen mellan det formella och det informella lärandet, utan det känns 
för mycket som en lektion i spelformat. Här har teknologin enbart förändrat förutsättningen 
för hur Ossian lär sig (2.2.1 Barns användning av teknologi), men det löser egentligen inte det 
formella lärandets strikta ramar och gör det roligt och spännande att lära sig. Jag kan tänka 
mig att om Ossian uppfattade detta spel som just roligt och spännande så skulle han inte viska 
det till Alice, utan han skulle vilja prata om det. Han skulle då berätta om det öppet och vilja 
få oss andra runt bordet att upptäcka detta spel, lite så som Alice gör i excerpt 3:1 när hon 
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berättar om sina hundar. Han skulle berätta om spelet med engagemang och då skulle spelets 
töntiga inslag suddas ut och inte framstå som lika tråkiga eller genanta.  
Denna excerpt väcker fler funderingar, kanske viskar Ossian detta till Alice för att han tycker 
att det är lite pinsamt att han inte kan alla bokstäver än och han vill inte att jag ska höra. Jag 
uppfattar det som att Alice tycker att Ossians okunskap är rolig och hon börjar därför skratta, 
men hon tar även tillfället i akt att reta Ossian vilket kan leda till ett ännu mindre öppet 
lärandeklimat. Denna excerpt är även intressant därför att Alice själv inte kan läsa än (excerpt 
4:2), det framkommer ju dock inte här och därför kan hon skratta åt Ossian. Denna excerpt 
blir även intressant då den belyser att lärande utanför skolan blir tråkigt. Det är inte bara det 
lärande som sker i förskoleklassen som uppfattas negativt utan det blir här även lärande 
generellt.  

Istället för att möta Ossians öppenhet retar Alice honom, bara för att han har ett spel där han 
lär sig bokstäver så är han en bebis. Att han retas av en klasskamrat tänker jag kan påverka 
hans inställning till lärande i ett längre perspektiv. Ossian kan även få en sämre självkänsla 
och han kan börja tvivla på sin egna prestation om detta är vanligt förekommande, han kan då 
börja uppleva tristess i de ämnen där han känner att han tragglar sig fram. Istället för att mötas 
av negativitet behöver elever i liknande situationer få positiv respons, någonting som gör att 
de tycker att lärande är roligt, att det är en utmaning och någonting som de växer av (2.5.5 
Självrapporterade mått på upplevd glädje).  

4.1.2 Matematik	är	roligt	och	prestigefullt	
Barn uppfattar även matematik som något glädjefyllt. De verkar veta vad matematik är och 
lite hur det används, men de uppfattar inte att det är någonting som finns runt oss hela tiden 
och är en del av vår vardag. I följande citat framkommer detta tydligt. 

Jag: ”Vad är matte? Vad skulle ni säga att matte är?”  
{Evan lockar med sig Sam ut. Evan har under en tid suttit och pratat om 
annat.} 
Alice: ”Jag vet vad det är. Det är att man lär sig mycket.” 
Jag: ”Jaa, det är rätt.” 
Ossian: ”Man jobbar med bokstäver.”  
Alice: ”Fast jag kan redan alla bokstäver.”  
Jag: ”…och siffror?” 
Alice: ”Ossian kan bara två…” 
Ossian:  ”Nääää!” 
Alice: ”Nä han kan bara en!” 
Ossian: ”… du kan bara noll.” 
(excerpt 5:3) 

 
Det blir även här tydligt att det finns en prestige i att kunna saker och ting, och att det är bra 
att vara duktig på någonting. Alice väljer här att poängtera att hon redan kan alla bokstäver 
och att hon därför är duktig, och Ossian väljer att försvara sig efter Alices påhopp. Det 
uppkommer i denna situation någon typ av konkurrens och rivalitet om vem som är duktigast 
och kan mest. Detta är någonting som uppkommer helt utan min inblandning, ingen av 
frågorna berör vad eleverna individuellt kan, utan det är de själva som hävdar sig och påvisar 
på detta. Den förmåga som nämns i 2.2.2 Vikten av lek, att barn inte är rädda för att göra fel är 
någonting som Alices konstaterande talar emot. Det som dock är tydligare är här att eleverna 
ser på sina fel eller tillkortakommande på ett mer kreativt sätt än vad vi vuxna förmodligen 
skulle göra (2.2.2 Vikten av lek). Detta då Ossian vrider och vänder på sitt tillkortakommande 
för att till slut påpeka att Alice minsann är lika dålig som han själv.  
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Trots elevernas ofta negativa upplevelse av matematik som framkommer i intervjun så visar 
enkäten annorlunda. Det är ingen som svara med enkätens första ansikte i den visuella 
Likertskalan (Figur 4). Tre elever svarade med det tredje ansiktet, och en elev svarade med 
det fjärde. Ingen svarar dock med det femte. Alla elevers svar finns i bilaga 3. 
 

 
Figur 3 Ett av svaren på fråga 1 (Hur roliga tycker ni era vanliga mattetillfällen är, då ni arbetar i era böcker?) 

Elevernas inställning till matematik kan så klart vara någonting som de snappat upp från 
andra i sin omgivning. Då ingen svarade med Likertskalans första eller andra ansikte kan 
deras uppfattning vara färgad, påverkad. Eller så är det deras generella inställning till skolans 
normer och tillvägagångssätt, och att det är en styrd aktivitet; de tycker inte om att sitta still 
och därför blir matematiken tråkig. En av eleverna som är med under workshopen är bättre på 
matematik än de andra; det är denne elev som först börjar rita i det femte ansiktet på frågan 
vad de tycker om matematik. Eleven ändrar sig dock under tiden och fyller istället i det tredje 
ansiktet (Figur 4), detta kan kanske bero på att alla elever fick fylla i skalan samtidigt när de 
satt bredvid varandra. Deras svar blev synliga för de andra viket kan påverka hur de svarar. 

  
Figur 4 Svar med femte ansiktet, som sedan ändrades till det tredje 

Det kan också vara så att elevernas svar varierar då de får fylla i den visuella Likertskalan vid 
ett senare tillfälle. De muntliga svaren som excerpt 5:1 illustrerar är från intervjutillfället som 
hölls veckan innan eleverna och jag hade vår workshop där de fick fylla i skalan. För att få 
helt sanningsenligt svar i skalan skulle eleverna få svara med den vid det första tillfället som 
frågan ställdes. Nu ville jag dock använda skalan för att jämföra vad de tyckte om de 
aktiviteter vi genomförde under workshopen med deras uppfattning om deras vanliga 
matematiktillfällen. Likertskalan skulle dock ha kunnat användas vid båda tillfällena. 
Den visuella Likertskalan används som ett mått på hur eleverna uppfattar sina vanliga 
matematiktillfällen och det vi ägnar oss åt under workshopen. Den ger dock ingen indikation 
på elevernas egna intressen eller vad de faktiskt tycker om att göra, vad de upplever som 
roligt. Därför blir det viktigt att få denna insikt under intervjutillfället men även under 
observationerna som jag har gjort i klassen. För att få veta vad eleverna tycker om att göra 
och vad de upplever som roligt har jag passat på att fråga dem under flera olika tillfällen.  
Följande excerpt kommer från ett tillfälle när jag följde med eleverna ut i skogen. Jag är under 
detta tillfälle mycket med Jelica och Alice, och vi hoppar hopprep tillsammans.  

Jag: “Tjejer, går ni på fritids?” 
Alice: “Ja!” 
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Jelica: [Jaa] 
Jag: “Vad är roligast att göra där?” 
Jelica: “Att baka! Det är roligast. Men det är också roligt med alla lekar 
där.” 
Jag: “Får ni ofta baka?” 
Jelica: “Nej, men ibland.” 
Jag: “Alice, vad tycker du är roligast då?” 
Alice: “Samma som Jelica sa…” 
Jag: “Du gillar också att baka?” 
Alice: “Mmmm… jag gillar hundar också! Har du en hund?” 
Jag: “Nej, har du?” 
Alice: “Vet du hur många katter jag har i Bosnien? Jag gillar hundar mer 
än katter... 11 katter har jag och två hundar.”  
Jag: “Oj, 11 katter! Vad tycker du om att göra när ni kommer hem då?” 
Alice: “Eehh...” 
Jelica: “Då är det kul att vara med mina kusiner!!” 
(excerpt 3:1) 

 
Jelica och Alice tycker om att baka, en aktivitet som innehåller en stor mängd 
vardagsmatematik. Jag får dock intrycket av att Alice inte riktigt vågar konstatera vad hon 
faktiskt tycker är roligt, inte förrän hon nämner sina hundar och katter. När hon pratar om 
dem är det med engagemang och glädje.  
Under samma observation pratar jag även med Malou och Mia när vi går tillbaka till 
skolgården. 

Jag: “Går ni på fritids?” 
Malou: “Jaaa jag går där (pekar tvärs över skolgården) och Mia går på 
Björken.” 
Mia: “Mmm” 
Jag: “Vad är roligast att göra där då?” 
Malou: “Att få träffa sina andra kompisar.” 
Mia:    “[Ja att få leka med andra!]” 
Jag: “Okej! Vad är roligast att göra när ni kommer hem då?” 
Mia: “Se på TV!” 
Jag: “Se på tv, vad tittar ni på då?” 
Malou:   [Eller spela spel…] 
Mia: “På Björken får vi bestämma tillsammans vad vi ska titta på.” 
Jag: “Spela spel sa du Malou, vilket är favoritspelet då?”  
Mia: “Mitt är i alla fall Robocop!” 
(excerpt 3:2) 

 
Här blir det tydligt att Mia inte har uppfattat att jag frågade om vad de gillar att göra när de 
kommer hem, efter fritids. Hon berättar om hur de gör på hennes avdelning på fritids, 
Björken. Hon nämner även spelet Robocop, jag frågar henne vad det är för spel och hon 
förklarar då bara att det är ett spel hon spelar hemma. Många av eleverna verkar tycka om 
spel, och framförallt tv-spel eller spel på surfplatta. Här nämner de båda att de tycker om att 
leka med andra när de är på fritids, någonting som ett matematiskt hjälpmedel kan inspireras 
av genom att innehålla uppgifter eller moment som ska utföras tillsammans.  
När vi kommer tillbaka till skolan går jag in och träffar då på Bonnie som står i hallen. Hon 
går också på fritids men kan inte riktigt komma på vad som är roligast att göra där.  
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Jag: “Vad är roligast att göra på fritids?” 
Bonnie: “Ååh, jag vet inte (hon begraver ansiktet i händerna och funderar 
en stund) Jo! Spela med Pokémon!” 
Jag: “Pokémon?” 
Bonnie: “JA, det är därför jag har med mig min Pokémonkort idag!” 
Jag: “Jaha, ja dom såg jag att du höll i förut. Men vad tycker du är roligast 
att göra när du kommer hem?” 
Bonnie: “Åh. Då spelar jag jättemycket! {ser väldigt nöjd ut} Nu måste jag 
kissa!” 
{Hon springer iväg. Billy kommer ut från det tysta rummet.} 
Jag: “Billy, går du på fritids?” 
Billy: “Jaa ibland, men inte idag!”  
Jag: “Vad är roligast att göra där då?” 
Billy: “Jag vet inte...” 
Jag: “När du kommer hem då?” 
Billy: “Spela! Tv-spel alltså.” 
Jag: “Vad spelar du då?” 
Billy: “Marvel.” 
Mia:  [Robocop är kul] Flikar Mia in som nu står bredvid mig.  
Mia: “Bonnie, vi måste spela det! Eftersom jag inte kan igår.” (säger hon 
till Bonnie som nu är tillbaka.)  
Bonnie: “JA! Imorgon.”  
(excerpt 3:3) 

 
Under workshopen uttrycker Ossian vid ett flertal tillfällen att han tycker att det vi gör är 
väldigt roligt. Evan däremot uttrycker att det är tråkigt, men han är också den enda.  

Jag: ”Vill du fylla i en till? {riktar frågan till Evan}” 
Ossian: ”Jag gillar det här!” 
Jag: ”Bra!” 
Jag: ”Vad du tyckte, eller hur kul eller tråkigt du tyckte det var att göra det 
vi gjorde nu. Det här var ju matte {pekar på den skala eleverna precis har 
fyllt i}, när ni jobbar i böckerna och så, och den här nya är för vad vi 
gjorde nu.”  
Evan: ”Det här var…” (han fundera och tittar ut genom fönstret) 
Jag:   ”…om det var tråkigt, eller roligt, eller om 
det var lika roligt som att räkna i era böcker” {pekar på skalans olika 
ansikten och sinnesuttryck}  
Alice: ”Det kan va samma!” 
Jag: ”Ja det kanske var lika kul?” 
Evan: ”Jag tyckte att det var tråkigt.”  
Jag: ”Ja men då fyller du i att det var tråkigt” 
Ossian: ”Jag tyckte att det var roligt!”  
(excerpt 6:1) 

 

Ossian är inte den enda att tycka att det vi gjorde under workshopen var roligt. Två elever 
svarade med det femte ansiktet i den visuella Likertskalan och en elev med det fjärde. Deras 
positiva svar kan grundas i att de inte uppfattade att det vi gjorde var matematik, att det 
kopplar an till det de gör när de arbetar i sina böcker, eller så beror det på att det här var en 
friare aktivitet. Eleverna fick själva vara med att bestämma hur många gånger vi skulle spela 



 40 

och det var helt okej att ibland prata om helt andra saker. Visst fanns det en struktur och en 
ordning i vilken aktiviteterna skulle äga rum, men det var mer lekfullt. Detta är så klart 
möjligt mycket tack vare att vi var en så liten grupp och att vi satt i ett avgränsande rum där vi 
inte störde någon. Då var det möjligt att ha aktiviteter som innehöll att eleverna skulle ropa ut 
det tal som bilden visade och de behövde inte räcka upp handen för att besvara en fråga. Här 
gavs dock eleverna större befogenhet att styra över de uppgifter som vi ägnade oss åt (2.3.1 
Barns lärande), de fick vara med och styra sitt lärande och inte bara vara mottagare som under 
deras lektioner vilket kan ha goda effekter på inlärningen. Lärande möjliggörs i mångt och 
mycket genom mänsklig kommunikation, genom en kanal, och i det här fallet utgör 
lekfullheten i aktiviteterna den kanalen (2.3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande).  
Mer lekfull inlärning kan vara gynnsam för eleverna; genom lek utvidgar de sin egna sfär men 
det är även genom leken som barnens egna behov representeras. Detta då de bearbetar sina 
upplevelser och erfarenheter som i sin tur utgör barnens verklighet (2.2.2 Vikten av lek) vilket 
även betyder att vi genom leken kan skapa nya verkligheter. Genom en mer lekfull 
undervisning kanske vi också kan hämma den kreativa förlust som vi annars genomgår (2.2.2 
Vikten av lek), vi får en möjlighet att fortsätta utforska och lösa problem på ett kreativt sätt 
och vi lär oss inte att det är dåligt att ha fel utan snarare att det kan leda till nya problem och 
möjligheter.  
I följande excerpt ska eleverna fylla i den visuella Likertskalan för första gången. Jag har 
innan visat hur skalan ser ut och försökt förklara vad de ska göra, nu när vi använder den 
förstår de fortfarande inte riktigt hur de ska göra.  

Sam: ”Vad ska man göra?” 
jag: ”Nu, så ska ni fylla i, eller bara kryssa över…” 
Alice  ”Kryssa?!” 
Sam:    ”Jag vill bara rita som 
vanligt.” 
Jag: ”…ni får varsin sån här, och då ska ni färglägga den {pekar på 
ansiktena} som visar vad ni tycker om matte, när ni jobbar i era böcker. Är 
det inte jätteroligt, eller jättekul?” {pekar på respektive ansikte samtidigt 
som jag förklarar} 
Alice: ”Då får man färga den som man tycker?” 
Jag: ”Ja, den som ni tycker.” 
Sam: ”Ska man ringa in?” 
Jag: ”Ja eller färglägga.”  
Alice: ”Fast det är kul att jobba!” 
Jag: ”Evan, hörde du vad vi skulle göra? Vi ska färglägga den som passar 
det vi tycker om matte. Om vi tycker att det är jätteroligt att arbeta med 
matte, eller jättetråkigt.”  
Alice: ”Men vilken är lite, och vilken är sådär?”  
Jag: ”Det är den i mitten, den här är att man tycker att det är tråkigt, och 
den här är att man tycker att det är jätteroligt.” 
Sam: ”Ja här ser man om det är lite roligt, lagom och här är om det är 
tråkigt.” 
Jag: ”Förstod du vad du skulle göra Evan?” 
Evan: ”Nej.”  
(excerpt 6:2) 

 
Denna excerpt belyser att eleverna inte riktigt förstår skalan eller hur den ska användas, detta 
kan bero på hur jag har förklarat och pratat kring den men det kan även bero på att eleverna är 
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något för unga. Skalan är anpassad för elever i andra och tredje klass (3.4.5 Enkät: visuell 
Likertskala) men jag valde att använda den även till denna målgrupp då jag ansåg att den 
kunde vara ett bra komplement till det vi gör och pratar om i workshopen. Detta kan så klart 
påverka hur eleverna uppfattar och fyller i skalan, och den data som workshopen genererar.  
Som Alice uttrycker det så tycker hon om att arbeta, vilket jag tolkar som arbete i sin 
mattebok. Hennes uttalande här tillsammans med elevernas någorlunda neutrala svar i 
Likertskalan stämmer inte överens med deras gemensamma uppfattning om att matte är 
tråkigt och jobbigt (excerpt 5:1) Det kan även vara så att i och med att skalan är anpassad 
efter något äldre barn så finns inget annat alternativ som passar elevernas upplevda känsla 
kring deras matematiktillfällen och därför fyller de i ansikte tre och fyra, vilket jag tolkar som 
någorlunda/lagom roligt medan de tolkar det som mindre roligt.  

Här säger Sam att han bara vill rita som vanligt vilket går att koppla till att barn i denna ålder 
ritar mer än gärna och att de egentligen inte behöver något stimuli för att göra det heller (2.2.3 
Barns vilja att rita). Ritandet ger barnen en möjlighet att uttrycka det de tycker är roligt och 
vad de engageras av, vilket skulle ha kunnat generera mer målande data än Likertskalan. Då 
viljan att rita finns hos de flesta barn i denna ålder kan det ha varit någonting att ta tillvara på, 
Likertskalan är anpassad för äldre barn och den kan då används när barnen har växt ifrån 
intresset för att rita.  

4.2 Insikter	generade	under	designprocessen	
Redan under de första observationerna blev det tydligt att det finns variationer i elevernas 
kunskapsnivå, de kan alla olika mycket och de är duktiga på olika saker. Studien syftar inte att 
mäta de olika kunskapsnivåerna, eller hur de eventuellt ökar med ett eventuellt matematiskt 
hjälpmedel. Jag anser dock att det är viktigt att ta hänsyn till de olika nivåerna och 
strategierna då ett koncept utvecklas. Deras olika kunskapsnivåer kan ha en viss inverkan på 
vad de tycker om matematik, och det kan spegla deras olika motivationsnivåer och intressen.  
Det är en sak att flera teorier säger att uppmuntran är väldigt viktigt vid inlärning, och en helt 
annan sak att få se denna glädje själv i en inlärningssituation. Studien visar med andra ord att 
uppmuntran och stöd från omgivningen är viktigt och det kan leda till en bättre miljö där 
inlärning sker. Samarbete är ytterligare en faktor som denna studie visar och som kan ha en 
positiv inverkan på hur och vad vi lär oss.  

Samtliga dessa aspekter kring varierad kunskapsnivå, vikten av uppmuntran samt samarbetets 
roll presenteras här nedan. 

4.2.1 Varierad	kunskapsnivå	
Under den första observationen i klassen där jag som observatör bara försökte vara med i 
bakgrunden, utan att dra för mycket fokus till mig, var det ändå två elever som ägnade mig en 
del uppmärksamhet. Deras lärare förslår att vi ska läsa i en bok, varpå det blir tydligt att 
eleverna kan olika mycket och att de har kommit olika långt med läsning.  

Jana: ”Ni kan väl läsa lite i den här?” (ger Jelica en bok) 
Jelica: (tar emot boken) ”Jag kan faktiskt läsa. Vill du höra?” (Jelica riktar 
frågan till mig.) 
Jag: ”Ja visst! Klart jag vill.” 
Jelica: ”Alice kan inte läsa.”  
Alice: [”Nej inte bra”] {Alice har tidigare stått en bit bort, men 
bryter nu in i samtalet} 
Jana: ”Nej men Jelica det där är väldigt olika vet du. Alice kommer också 
kunna läsa snart.” {Jana lämnar vårt bord och går tillbaka till de andra för 
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att limma upp tänderna från den gemensamma matteuppgiften på ett 
papper} 
Alice: ”Läs nu då Jelica!” 
Jelica: ”Jaa jag ska” 
(Jelica börjar läsa högt ur boken) 
(excerpt 1:1) 

 

Under min andra observation i klassen spelar jag ett spel tillsammans med Tony och Evan. 
Spelet är som ett memory där varje spelbricka är ett halvt hjärta. På den ena halvan av hjärtat 
står ett tal och på den andra halvan är det ett antal prickar, spelet går då ut på att para ihop 
prickarna med rätt tal, och på så sätt bilda ett hjärta (Figur 5). När spelet börjar ligger alla 
spelbrickor med prickarna och talen neråt. Inget hjärta är delat rakt av, på mitten, utan alla har 
olika former vilket kommer att spela en viss roll under spelets gång.  

Evan följer prickarna med fingret när han räknar ihop summan, medan Tony räknar genom att 
bara titta på prickarna. Jag tolkar det som att Tony uppfattar att det här är väldigt roligt, han 
tar för sig och räknar högt medan Evan räknar tyst för sig själv. Evan funderar längre och 
studerar kortens baksida längre än Tony innan han väljer vilken halva han ska vända på. Tony 
verkar vända på den halva som han ser först, men ibland hajar han till när han ser ett antal 
vars prickar som tidigare har vänts upp.  

 
Figur 5 Hjärtmemory under observation 2 

Det framgår dock senare att Evan studerar hur de olika hjärtana är delade och han parar ihop 
delarna genom att studera formen på delningen; om delarna passar ihop och bildar en helhet, 
han fokuserar inte längre på om talet stämmer överens med antalet prickar. Detta bekräftas 
också när jag frågar honom om hans taktik.  

Jag: ’Tittar du om de passar ihop innan du väljer nästa bit?’ 
Evan: ’Jaa…’ 
Jag: ’Så smart! Men hur ser du om de passar då?’ 
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Evan: {tar upp två bitar och sätter dem bredvid varandra på golvet} ’Så 
här.’ 
Jag: ’Tittar du på om de är likadana i skarven?’ 
Evan: ’Mmm’  
(excerpt 2:2) 

 
Tony däremot är fullt upptagen med att räkna antalet prickar, han lyssnar inte ens när jag och 
Evan pratar om de olika sätten som hjärtat är delat på.  
När vi har parat ihop alla hjärtan bestämmer vi att vi ska lägga dem i storleksordning på en 
rad. Tony drar snabbt ihop början på raden medan Evan sitter med sina hjärtan framför sig 
och vill inte bidra med sina par. När Tony sträcker sig efter ett av Evans par som nu behövs 
för att fylla en lucka i raden säger Evan ifrån.  

Evan: ’Nej!’ 
Tony: ’Men den saknas {pekar på en lucka där 5 ska vara} 
Evan: ’Nej den är min.’ {flyttar alla sina par längre bort från Tony och 
raden av hjärtan} 
Jag: ’Men om du får lägga dit den själv då? Var ska femman vara, kan du 
visa?’ 
Evan: ’Okej då. Men jag har flest i alla fall.’  
(excerpt 2:3) 

 

Evan går med på att bidra med sina par till raden och vi lyckas lägga alla hjärtan i 
storleksordning. Hans reaktion visar ändå tecken på att han värdesätter de hjärtan han har 
samlat ihop och han vill inte dela med sig utan det är hans. Det visar även att spelet var som 
en typ av tävling och att det då ska finnas en vinnare, någonting som Tony inte alls verkar 
tänka på.  

4.2.2 Vikten	av	uppmuntran	
Under denna observation (se 3.4.3 Klassbesök 3: observation) sitter eleverna med sina 
matteböcker, läraren Siw går runt bordet, berättar vad de ska göra och hur. I denna uppgift ska 
de identifiera de objekt som skiljer sig åt i två likadana bilder, de ska identifiera olikheter.  

Sam: ”Sax.” 
Siw: ”Bra Sam, sax - det är rätt! Ser ni andra att det inte finns en sax i 
båda bilderna?” 
{Sam skiner upp men återvänder snabbt ner i boken igen} 
Siw: ”Vad är mer olika i bilderna då? Det finns en krona (pekar i en elevs 
bok), en lustig hatt (går till nästa elev runt bordet och pekar i dennes bok) 
och så finns det en till lustig hatt (pekar i nästa elevs bok) men vad är olika 
i de här bilderna?” 
(ingen svarar) 
(excerpt 4:1) 

 
I kapitlet 2.3.1 Barns lärande nämns att uppmuntran är en av nycklarna till framgång. Alla 
typer av inlärning gynnas av att den hyllas, detta då det påverkar våra förmågor positivt. För 
att skapa så goda förutsättningar för inlärning som möjligt krävs en god stämning, vilken 
uppmuntran kan bidra till. Uppmuntran under inlärning kan även bidra till att eleverna 
upplever lärandet som mer meningsfullt och det kan påverka deras förväntningar på lärandet. 
Detta då lärandet upplevs som mer positivt och roligt vilket i sin tur har en inverkan på vad 
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och hur eleverna lär sig (2.3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande). Uppmuntran 
frambringar positiva känslor hos eleven vilket stärker motivationen. Som nämns i 2.5.5 
Självrapporterade mått på glädje så är ofta tristess ett tecken på lägre syn på sina egna 
kunskaper inom ett ämne. Genom uppmuntran och bekräftelse kan denna syn förändras och 
eleverna ser då sina kunskaper som högre. Om inlärning äger rum i en miljö som eleven trivs 
i, som denne känner sig uppmuntrad och bekräftad inom, och om inlärningen är givande för 
eleven själv kommer denne vilja vara kvar inom miljön och fortsätta arbetet även om denne 
misslyckas med själva matematikuppgiften.  
Med det sagt vill jag underbygga för hur nödvändig uppmuntran och bekräftelse faktiskt är för 
inlärning hos barn, och att det finns flera olika aspekter som det bidrar till. Därför bör ett 
matematiskt hjälpmedel innehålla någon form av uppmuntran. 

4.2.3 Samarbetets	roll	
Under mitt andra besök i klassen räknar eleverna i sina matteböcker och en av uppgifterna 
handlar om minus 1. Ett antal minskar med 1 hela tiden. I excerpten nedan ska Malou räkna ut 
hur många äpplen som finns kvar efter att hon har räknat bort ett. Det antal som blir kvar ska 
hon sedan rita i sin bok.  

Malou: ”Jana (och pekar på uppgiften) … hur många äpplen?” 
Jana: ”Ja hur många äpplen blir det kvar?” 
Malou: ”jag vet inte” 
Jana: ”Jo du vet, 1-1, vad blir det?” 
Malou: ”1?” 
Jana: ”Nej... Du har ett äpple, och så tar jag det från dig. Hur många 
äpplen har du kvar då?” 
Malou: ”inget.” 
Jana: ”Ja, rätt! Så vad ska du svara där?” 
Malou: ”inget?” 
Jana: ”ja det blir ju noll.” 
Malou: ”Bra, då behöver jag inte rita något äpple där!”  
(excerpt 2:1) 

 

Även i denna excerpt sitter eleverna med sina matteböcker. I detta exempel ska eleverna 
identifiera vilka objekt som är likadana i två åtskilda bilder.   

Jelica: `Jag tror att jag har hittat alla saker nu! ´  
{Siw står bredvid Jelica och tittar ner i hennes bok.} 
Siw: ”Är bollarna lika?” {Siw pekar på bollarna i bilderna} 
Jelica: ”Jaa…” 
Siw: ”Ja det är dom ju, då ska du ringa in dem.” 
(Jelica ringar in bollarna) 
(excerpt 4:3) 

 

Excerpt 2:1 och 4:3 belyser hur eleven tillsammans med läraren befinner sig i zonen för 
maximal utveckling (se 2.3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande). Excerpt 4:3 belyser det 
extra bra då Jelica ser att bollarna i de två bilderna faktiskt är likadana men hon har ändå inte 
ringat in dem. När Siw frågar om bollarna är likadana är svaret självklart, Jelica kan följa 
resonemanget men hon kan ändå inte genomföra uppgiften fullt ut. Här kommer hon dock till 
insikt, bollarna är likadana; vilket leder till att hon kan prestera med hjälp av stödet från Siw 
och hon får en ökad förståelse för uppgiften. Denna situation kan även kopplas till att barn 
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lever på de kunskaper som de lånar från andra (2.3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande) 
vilket enbart blir möjligt genom olika former av samarbete. När elever samarbetar får de 
möjligheten att reflektera över sitt handlade, stå till svars för sina resonemang och diskutera 
med andra hur ett problem ska lösas.  
Detta fenomen är ingenting som enbart kan ske i samarbete med en lärare, utan även med en 
klasskamrat. Ett matematiskt hjälpmedel som stödjer olika typer av samarbete är därför mer 
målgruppsanpassat. Genom samarbete är det också möjligt att utforma uppgifter och moment 
som kräver olika typer av nivåer av resonemang och problemlösning kopplade till verkliga 
händelser vilket också kan gynna elevernas inlärning (2.4.1 Matematiska situationer). Lärande 
sker i många fall i en social situation innan det förfinas och utvecklas enskilt inom en individ 
(2.3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande), detta är en viktig aspekt som ett hjälpmedel för 
förskoleklassen bör ta tillvara på.  
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Figur 6 Visualisering av insikter 
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4.3 Så	gynnas	en	designprocess	av	barns	medverkan	
Med excerpt 4:4 vill jag belysa vikten av att få vetskap om vad eleverna själva tycker om att 
göra och vad de har för intressen. Att kunna skapa konceptskisser utformade efter elevernas 
egna intressen kan i längden leda till ett matematiskt hjälpmedel som gynnar deras inlärning. 
Genom att använda sådant som eleverna finner intressant och värdefullt i ett hjälpmedel kan 
de motiveras och på så sätt lära sig bättre. 

Jag: ”Förra veckan när vi pratade sa du Alice att du tyckte om att baka när 
du var på fritids, och att du gillade hundar mer än katter.” 
Alice: ”Ja…” 
Jag: ”Går du på fritids?” {fråga riktad till Ossian} 
Ossian: ”Mmm, jag går på Björken.” 
Jag: ”På Björken - vad tycker du är roligast att göra på fritids då?” 
Ossian: ”mm… (funderar en stund) … att göra ingenting.” 
Jag: ”Att göra ingenting? Vad tycker du om att göra när du kommer hem 
då?” 
{Ossian svara inte så jag väljer att gå vidare} 
Jag: ”Som i helgen var det roligt, när ni spelade FIFA?” {syftar till det 
Ossian och Sam pratade om innan intervjun} 
Alice: ”Vem kommer du ge pappret sen?” {refererar till de 
medgivandelappar som eleverna och deras föräldrar har skrivit på inför 
studien och som jag samlade in innan intervjun började} 
(excerpt 4:4) 

 
Om matematiken handlar om och berör ämnen som är roliga och värdefulla för eleverna 
kommer inlärning ske, deras motivation öka och miljön för inlärningen förbättras (se 2.2.1 
Barns tillgång till teknologi; 2.3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande).  

Det framgår tydligt av studiens resultat att eleverna har olika kunskapsnivå, det kan olika 
mycket och är intresserad av olika saker vilket bidrar både till designprocessen men även till 
hur matematiken i hjälpmedlet ska presenteras och vad den ska beröra. Utifrån 
designperspektivet bidrar eleverna med olika insikter, alla elever är inte på samma nivå 
intellektuellt eller mentalt vilket hjälpmedlet måste ta hänsyn till. De är olika individer och 
det gör att jag som designer får olika erfarenheter beroende på vem av eleverna jag pratar eller 
interagerar med. Utifrån matematikperspektivet blir det som sagt viktigt att ta hänsyn till att 
de kan olika mycket, vilket också kan leda till att de motiveras olika och att hjälpmedlet då 
måste gå att vinkla olika för att tillgodose och bemöta dessa olikheter. Om jag inte hade låtit 
eleverna medverka i min tidiga designprocess hade jag aldrig kommit till samma insikt. Jag 
hade aldrig fått ta del av elevernas perspektiv, deras intressen eller deras uppfattning av ämnet 
matematik på samma sätt.  

4.4 Konceptbeskrivning	
Här beskriver jag mitt konceptförslag, som bottnar i de insikter som jag fått under min tid hos 
Kristallkulans förskoleklass. Detta förslag visualiseras i en storyboard och konceptskisser.  

Det är de data genererade från observation, intervju och workshop som konceptskisserna 
bottnar i och det är under dessa tillfällen som eleverna fått vara med i designprocessen. För att 
jag skulle få den information som konceptfasen och designprocessen krävde för att ta dessa 
idéer till ett designkoncept utförde vi aktiviteterna utifrån vissa frågor som alla kopplade till 
studiens syfte och frågeställningar. 
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Druin (2009) nämner att barn i en designprocess kan anta fyra olika roller (se 2.5.1 Barn som 
designpartner). Dessa roller ingår i ett ramverk där barnen antar dessa roller i en 
designprocess där det redan finns en befintlig design och lösning. I mitt fall finns ingen design 
eller lösning, utan jag befinner mig i designprocessens början – i en mycket tidigare fas än 
Druin. Jag ser därför att förskoleklasseleverna kan tjäna och ingå i en ytterligare roll, 
nämligen rollen som inspiratör. Det är i de insikter som elevernas medverkan har generat som 
hela konceptet förankras. Inspiratörerna är de externa parter som har varit med från 
designprocessens start, och de är mer än bara den framtida användaren då de har fått vara med 
och influera mig som designer. Denna roll blir möjlig då jag inte har utgått från en redan 
befintlig design, plattform eller medium.  

 
Figur 7 Visualisering av konceptets olika aspekter 

 

Utifrån denna designprocess och de insikter som här har genererats bör ett interaktivt 
matematiskt hjälpmedel för barn i förskoleklass motarbeta och förändra: elevernas erfarenhet 
av matematik som någonting tråkigt och jobbigt, och deras negativa uppfattning av lärande. 
Hjälpmedlet bör även stödja elevernas olika kunskapsnivåer och gynna samarbete. 
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Figur 8 Storyboard undervisning utan matematiskt hjälpmedel 

För att förändra elevernas erfarenhet av matematik som någonting tråkigt kan elevernas egna 
intressen vävas in i hjälpmedlets innehåll. På så sätt kan de uppleva lärandet som mer givande 
och de har en tydlig koppling mellan matematiken och vad som motiverar dem. Detta leder i 
sin tur att den mer formella matematikundervisningen blir mer informell och den annars så 
tydliga skiljelinjen mellan skolans undervisning och vardagen suddas ut.  

Elevernas uppfattning av lärande i denna studie anses som negativ, detta tror jag kan 
förändras om lärandet innehållet samarbetsmoment och uppmuntran. Vid samarbete kan 
eleverna hjälpas åt och lösa matematikens problem tillsammans, de kompletterar och lånar 
kunskaper av varandra. Eleverna kan i denna situation lyfta varandra vilket kan ha en positiv 
inverkan på deras självkänsla och prestationer. 

 
Figur 9 Storyboard undervisning med matematiskt hjälpmedel 

När hjälpmedlet även stödjer elevernas olika kunskapsnivåer och uppmuntrar dem kan det 
motarbeta elevernas uppfattning av matematik som någonting tråkigt. Detta då det hyllar 
elevernas kunskaper vilket har en positiv inverkan på hur de ser på sina egna kunskaper, 
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vilket kan få eleverna mer motiverade och intresserade. När intresset har väckts och eleverna 
känner att lärandet är givande kommer de tycka att matematik är roligt.  
Lärande bör vara roligt, och när lärandet är motiverande för eleverna kommer lärande att ske. 
Frågan är bara under vilka former och inom vilka ramar. Ovan beskrivs dessa ramar utifrån de 
insikter som hela den här deltagande designprocessen har genererat.  
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Figur 10 Konceptskiss 1 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 11 Konceptskiss 2  
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5 SLUTSATS	
Genom denna studie har det blivit möjligt att förstå att ett interaktivt matematiskt hjälpmedel 
för elever i förskoleklass bör motarbeta och förändra elevernas erfarenhet av matematik som 
någonting tråkigt och jobbigt, och deras negativa uppfattning av lärande. Hjälpmedlet bör 
även stödja elevernas olika kunskapsnivåer och gynna samarbete. En insikt och ett resultat 
som är värd att belysa utifrån ett designperspektiv är att barn i en designprocess inte enbart 
kan anta Druins fyra roller, utan även rollen som inspiratör.  

Under studiens gång har jag som designer och observatör fått en ovärderlig inblick i elevernas 
vardag och jag har fått uppleva vad de tycker är roligt respektive tråkigt genom att involvera 
eleverna i en så tidig designfas. Det är inga revolutionerande upptäckter som har framkommit 
men för att kunna skapa en konceptskiss för ett interaktivt matematiskt hjälpmedel har denna 
upplevelse varit ovärderlig och det är genom deltagande design som detta har blivit möjligt. 
Det är oerhört lätt att anta saker och ting om barn, deras lärandesituation och hur de ska 
reagera på olika uppgifter. Det är dock desto svårare att tänka sig in i deras vardag och deras 
sätt att resonera och uppfatta dessa situationer.  

Inledningsvis var denna studie ämnad att involvera äldre barn i grundskolan, efter en tid blev 
det dock så att allt jag läste och forskade inom handlade om yngre barn. Det var även tänkt att 
studien skulle resultera i konkreta skisser och prototyper av ett hjälpmedel, men även där 
skiftade fokus till att mer handla om enbart metoden: hur kan en designprocess med barn se 
ut. Jag är idag glad att fokus skiftade och att jag valde att genomföra studien i en 
förskoleklass. I förskoleklassen är det stimmigt, eleverna där har svårt att sitta still och de är 
så orädda, och framförallt så är de precis i början av sitt långa lärande inom skolans värld.  
Som det har nämnts tidigare så finns det idag många lärandehjälpmedel och teknologi får idag 
mer tid i både hemmet och i skolans värld, men är dessa hjälpmedel verkligen utformade av 
och med barn? För att alla lärandehjälpmedel och verktyg faktiskt ska bidra till ett bättre och 
mer glädjefullt lärande behöver det baseras på barnens egna erfarenheter. Eleverna i 
förskoleklassen är i början av sitt lärande och de har många år i skolan framför sig, därför är 
det viktigt att de redan nu får rätt förutsättningar och inställning till lärande. De måste även få 
en möjlighet att hitta sig själv i detta lärande och sina intresseområden. Därför anser jag denna 
studie som väldigt viktig då delar av resultatet tydligt belyser att delar av denna klass redan 
tycker att matematik är jobbigt och tråkigt, och att vissa elever har en negativ inställning till 
lärande. För att underlätta detta långa lärande behöver eleverna redan nu få en mer positiv syn 
till lärande, och detta kan ett interaktivt matematiskt hjälpmedel bidra med. För att 
hjälpmedlet ska lyckas behöver vi dock ta hänsyn till användaren, till barnet.  

5.1 Diskussion	
Jag anser excerpt 4:2 och 5:1 väldigt intressanta. Excerpt 5:1 belyser hur tråkigt eleverna 
finner matematik, och excerpt 4:2 berör när Ossian viskar till Alice att han har ett lärandespel. 
Här kan jag inte låta bli att förvånas över att lärande är någonting som anses larvigt eller 
skrattretande. Ossian verkar inte heller tycka att det här spelet är roligt, så hur kommer det sig 
att ett spel där användaren ska lära sig någonting blir tråkigt? Varför nedvärderar Alice Ossian 
och varför ser elevernas spontana reaktion på inlärning och lärandespel ut så här i den här 
situationen? Jag funderar på om det kan kopplas till att det formella lärandet är så starkt 
kopplat till skolan att ett informellt lärande inte är möjligt utanför skolan, att det blir absurt att 
vilja lära sig på sin fritid.  

I 4.1.1 Matematik är tråkigt och orättvist och excerpt 5:2 uppfattar jag det dock som att 
eleverna inte än kan se lek som en roligare form av lärande. Här har jag tidigare frågat 
eleverna om de tror att deras mattetillfällen skulle bli roligare om de fick leka samtidigt som 
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de räknar matte, vilket alla elever svarar tveksamt på. Spelar det då ingen roll om inlärning 
sker via friare former, att det är ett mer informellt lärande, eller är det gynnsamt att de ännu 
inte kan se den kopplingen? Lärande är ett sätt för barn att utvidga sina erfarenheter men för 
att barnen ska lära sig krävs det att inlärningen är meningsfull för dem. Då inlärningen är 
meningsfull blir eleverna motiverade, vilket är oerhört viktigt för all typ av inlärning (2.3.2 
Sociokulturellt perspektiv på lärande). Om ett matematiskt hjälpmedel lyckas med att sudda 
ut skiljelinjen mellan skolan och vardagen, det formella och informella lärandet, skulle det 
kunna komma att påverka elevernas uppfattning, men även syn, på matematik (2.3.1 Barns 
lärande). När skiljelinjen inte är lika tydlig längre kanske det även blir lättare för eleverna att 
se den möjliga kombinationen av lek och matematik. Matematik är en levande handling, 
precis som leken är; matematiken är formbart och kan därför läras ut under friare former med 
tydligare koppling till vår vardag (2.3.1 Barns lärande; 2.4.4 Matematik som levade 
handling).  

Att Alice skrattar och Ossian viskar kan kopplas till detta; det är inte meningsfullt för dem på 
så sätt att de inte tycker att det är roligt. Att Alice skrattar åt Ossian i den här situationen kan 
leda till en ökad slutenhet hos Ossian, vilket i värsta fall kan leda till att han får svårare att 
lära sig. Om Ossian blir retad för det han ännu inte kan, kan göra att han inte känner sig 
motiverad eller inte vill lära sig. Det blir som en ond spiral: en negativ stämning och miljö 
påverkar hur vi lär oss och ett negativt bemötande på en prestation har stor negativ påverkan 
på elevernas motivation och hur de presterar (2.3.1 Barns lärande; 2.5.5 Självrapporterade 
mått på upplevd glädje).  

Allt lärande ska uppmuntras för allt lärande är viktigt, om lärandet uppmuntras blir det också 
roligt att lära sig. Vi lär oss i olika takt, vi finner olika ämnen intressanta och vi tycker att 
olika aktiviteter är roliga att ägna oss åt; det finns alltså olika typer av intelligens och för att 
göra lärande meningsfullt för alla elever måste dessa olikheter uppmärksammas och värderas 
lika högt.  
Lärande i förskoleklassen ska vara roligt och det ska influeras av den fria leken. I excerpt 6:1 
säger Ossian att han tycker att det vi gör är roligt och att han gillar det. Detta är ju också 
någonting som elevernas svar i Likertskalan håller med om. Evan däremot uttrycker ett 
missnöje, workshopen var inte rolig. Denna olikhet kan grundas i att just dessa elever 
motiveras av olika saker och att de upplever olika aktiviteter som givande. Det är Evan som 
under intervjutillfället först sitter och pratar om andra saker än det vi övriga pratar om, och 
han lämnar rummet ganska snart. Under workshopen är jag medveten om att han förmodligen 
inte tycker att det vi gör i vår lilla grupp är roligt och jag skulle ha kunnat utforma uppgifterna 
och spelen annorlunda för att fånga Evans intresse. Detta är ingenting som jag lyckades med.  

Evan kan ha tyckt att det vi gjorde under workshopen var för lätt, detta då han är en av de som 
presterar bättre i de olika uppgifterna. Med det sagt blir frågan om en tråkig aktivitet kan 
göras rolig intressant. I detta fall kan det handla om att Evan gillar det vanliga arbetssättet 
bättre, eller att workshopens aktiviteter inte går att anpassa efter hans kunskapsnivå. När jag 
spelade memory med Evan och Tony så var det Tony som var snabbast på att räkna och 
identifiera tal, men i den här nya gruppkonstellationen är Evan nästan snabbast i de uppgifter 
vi ägnar oss åt. Olika kunskapsnivåer blir även här en aspekt att ha i åtanke, och att dessa 
nivåer kan variera beroende på vem eleverna samarbetar med. I denna situation och med 
dessa uppgifter upplever kanske inte Evan någon utmaning och han motiveras inte vilket då 
leder till att han tycker att det är tråkigt. Det kan även vara så att han inte känner sig bekväm i 
situationen, han gillar inte det vi gör eller vill bara gå emot de andra eleverna och svarar 
därför med Likertskalans första ansikte. 
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5.1.1 Metodval	
För att få en bättre förståelse för barn och hur lärandet i förskoleklassen faktiskt ser ut har det 
varit nödvändigt att involvera eleverna från designprocessens allra första början. Teknologi 
och lärandespel för både hemmet och förskolan kan inte lösa lärandets problem om vi inte vet 
vad problemen bottnar i (2.2.1 Barns användning av teknologi). Vi rör oss mot en mer 
teknikbaserad vardag, och skolmiljö, och därför blir det så oerhört viktigt att den teknik som 
faktiskt används är utformad med barn, för barn. Som nämns i 4.3.4 Förskoleklasselevers 
uppfattning av lärande förändrar där lärandespelet endast förutsättningarna för hur vi lär oss, 
inte det grundläggande problemet.  
Genom den deltagande designprocessen i studien har eleverna i Kristallkulans förskoleklass 
fått vara med från början i en designprocess. De har på så sätt fått vara både informant och 
designpartner, och eleverna har varit min allra största inspirationskälla. I kapitel 4 Konceptfas 
och resultat har jag försökt besvara mina forskningsfrågor utifrån de erfarenheter jag fick när 
jag var med förskoleklassen, men även hur dessa erfarenheter från barnens medverkan i 
designprocess bidrar till och gynnar processen i stort. 
Under denna deltagande designprocess har jag fått se och uppleva vad eleverna anser om 
matematik – det är svårt och tråkigt, och under de förutsättningar som de idag arbetar med 
matematik uppstår en orättvisa. Elevernas involvering belyser även hur olika tankar vuxna 
och barn har kring inlärning, vad som är motiverande och därigenom hur vi vill använda 
interaktiva inlärningshjälpmedel. Det blir genom detta tillvägagångssätt även tydligt hur en 
designprocess kan gynnas av att involvera den faktiska målgruppen i en tidig fas. Alla 
designbeslut som tas grundas i uttalanden och skeenden som barnen har utgjort. Kopplingen 
mellan användare och hjälpmedlen blir i denna typ av process stark och alla beslut grundas i 
en verklig händelse eller situation.  

En excerpt som belyser att det finns olika intelligenser är excerpt 2:2. Det är under detta 
tillfälle som jag spelar memory med Evan och Tony. Evan identifierar ett par utan att ens 
vända på de olika spelbrickorna. Han följer skarven med fingret och ser hur spelbrickan är itu-
klippt, är det en taggig kant eller är den mer rund. Tony däremot är helt fokuserad på 
matematiken i spelet och räknar alla prickar högt för att sedan hitta ett tal att kombinera 
prickarna med. Här visas två olika strategier, två sätt att tänka, för att lösa ett och samma 
problem. Eleverna besitter kunskapen och har erfarenheten att lösa problemet men de gör det 
på olika sätt. Detta är en insikt som jag inte skulle ha fått om jag inte hade spenderat så pass 
mycket tid i klassen som jag faktiskt har gjort, och jag skulle aldrig ha kommit på detta om 
jag inte hade involverat eleverna i min designprocess.  

5.1.2 Genomförande	
Som nämns i 4.2.2 Vardagsmatematik och glädje har eleverna en stark vilja till att rita, vilket 
studien egentligen skulle ha uppmuntrat och tagit tillvara på. I den ursprungliga planeringen 
var det tänkt att vi under en workshop skulle ha ritat utifrån begreppet matematik och vad vi 
tycker är roligt att göra på fritiden. På grund av läraren Janas sjukskrivning blev ett 
intervjutillfälle istället en observation och jag tappade ett tillfälle i klassen. Oavsett detta är 
elevernas vilja till att rita intressant, och det kan vara ett kraftfullt verktyg i en deltagande 
designprocess. Det går nu även att reflektera över hur elevernas ritande haft för inverkan på 
designprocessen och dess resultat. Vi skulle ha kunnat rita under intervjun istället för att bara 
svara på frågorna verbalt, detta då ritandet möjliggör en helt annan kommunikation för 
eleverna.  

Under studiens gång har jag främst fått insikter och erfarenheter kring barns medverkan i en 
designprocess. Fokus har kommit att landa i en deltagande design med en nära koppling till 
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den framtida användaren och målgruppen. Att genomföra en användarnära designprocess med 
barn har varit intressant och något nytt för mig.  
Då studiens syfte är att beskriva barns medverkan i en designprocess av konceptskisser finns 
här ingen befintlig design att utvärdera eller arbeta utifrån. Av den orsaken blir eleverna min 
designpartner från allra första början, eleverna är en lika stor intressent som jag själv och 
eleverna antas bidra till hela processen. Eleverna antar dock även rollen som informant då de 
ger mig insikter under hela processen. Det som skiljer detta tillvägagångssätt från det som 
Druin (2.5.1 Barn som designpartner) nämner är ju att vi inte har en existerande design att 
utgå från. Det är därför inte möjligt för mig att begära feedback från eleverna vid givna 
tillfällen och jag kan inte observera när de använder en design. Elevernas roll blir därför mer 
som en inspiratör, det är de som ger inspiration till den eventuella lösningen, det är eleverna 
som är fröet till det träd som lösningen faktiskt utgör. För att kunna skapa ett interaktivt 
matematiskt hjälpmedel som speglar elevernas behov måste jag som designer först få veta 
vilka dessa behov är och vad eleverna har för intressen. För att få veta detta måste jag vara 
med eleverna i förskoleklassen och få en ökad förståelse för deras matematikundervisning, 
deras upplevelse av matematik och vad de faktiskt tycker är kul att göra. Därför blir mina 
informanter de som informerar mig, och de som inspirerar mig. 

5.1.3 Reliabilitet	och	validitet	
Studien går att upprepa utifrån den noggranna beskrivning som gjorts av studiens metodval 
och genomförande, men studiens resultat är starkt bundet till just Kristallkulans förskoleklass, 
dess sociala situation och elever; därför kan resultatet variera från studie till studie.  
Reliabiliteten i denna studie anses grundas i den beskrivning av tillvägagångssättet, vilka 
datainsamlingsverktyg som har använts, vid vilka tillfällen, och hur studien har gått tillväga 
på ett begripligt och pålitligt sätt. Då det i denna studie framgår tydligt vilken observatörsroll 
som antagits vid de olika tillfällena kan liknande studier genomföras. Det framgår även vilket 
typ av dokumentation och datainsamlingsverktyg som använts vid de olika momenten. Vilket 
i sin tur leder till en ökad pålitlighet.  
Studiens resultat och slutsatser kan inte överföras till andra situationer, kontexter eller sociala 
grupper. För att öka validiteten har dock beskrivningen av studiens tillvägagångssätt försökt 
förklaras så noggrant som möjligt. Resultatet och insikterna kopplas både ihop med teorier 
och tidigare forskning, men även med utdrag och excerpt från studiens observationer, intervju 
och workshop.  

Ord kan tolkas på fler sätt än ett, de har flera olika betydelser och de är oftast helt 
meningslösa utan en kontext (Johannessen & Tufte, 2010, s. 105). Det är någonting som en 
kvalitativ studie måste vara medveten om och ta hänsyn till. Alla fältanteckningar från 
studiens observationer, transkriberingen från intervjun och de olika ljudfilerna från 
workshopen finns sparade. Det är enkelt att gå tillbaka och läsa eller lyssna vad som framkom 
under vilken fas och del av studien. Alla de respektive fältanteckningarna är numrerade efter 
vilket tillfälle i klassen de har tagits, och de excerpt som här lyft fram är numrerade efter 
vilken anteckning de kommer från. Excerpt 4:1 är med andra ord hämtad från klassbesök 4: 
intervju, och så vidare. Fältanteckningarna följer den tabell som nämns i 3.4.4 Intervju och 
detta för att de ska bli lättare att tolka men även så att alla transkriberingar sker på samma 
sätt. 
För att öka studiens validitet beskrivs genomförandet på ett transparent sätt, eventuella 
missbedömningar, felaktigheter och brister i planeringen är sådant som också lyfts fram och 
som läsaren kan ta del av. Studien försöker på ett genomlysande sätt därför beskriva alla 
skeenden så noggrant som möjligt. Tanken är att det ska vara möjligt för läsaren att se de 
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bakomliggande anledningarna till hur observationerna, intervjun och workshopen har gått till, 
vad de ger och varför dessa har genomförts.  
Den data som genererats är från en klass med 17 elever, och intervjusvaren och den data som 
workshopen genererade är från enbart fyra elever. All den data som genererats är kopplad till 
den kontext de berör och den belyser det unika i den miljö som har studerats. Genom att 
beskriva tillvägagångssättet noggrant och ge en rik beskrivning av den miljö som har 
studerats erbjuds andra forskare en informationsbas (Bryman, 2012, s. 392) som tillåter dem 
att bedöma den eventuella överförbarheten. Som nämns i 3.6.2 Validitet är det inte möjligt att 
dra slutsatser till någon annan miljö eller situation utöver just den som har studerats här. Den 
externa validiteten blir då lidande, men tack vare det liknande måttet överförbarhet kan ändå 
studien belysa vilka resultat som skulle kunna gynna andra situationer. Jag tänker då på andra 
situationer inom grundskolan där lärande har en central roll, för som nämns redan i 2.4 
Matematik är just ämnet matematik enbart ett exempel på ämne. Vissa av studiens resultat kan 
därför gynna andra lärandesituationer, men även andra designprocesser där barn involveras. 
Då denna studie inte specificerar vilken typ av interaktivt hjälpmedel det rör sig om är det 
öppet för vidare utveckling och denna konceptfas och designprocess med barnen kan därför 
bidra till både utveckling av applikationer, spel och hemsidor.  

Som tidigare nämndes i kapitel 3.2 Urval har jag själv gått på Kristallkulan, vilket jag också 
nämnde när jag kontaktade dem. Detta kan så klart väcka frågan kring hur mitt förflutna på 
skolan påverkar studien och dess resultat. Det är dock längesedan jag själv gick på skolan och 
jag har under studiens gång inte kommit i kontakt med någon av de lärare som jag själv hade. 
Kristallkulan har en ny rektor sen bara några månader tillbaka och Jana, läraren i 
förskoleklassen, är också nyanställd. Under en av mina observationer var läraren Siw vikarie 
för Jana, Siw jobbade på skolan redan när jag var elev där men jag hade henne aldrig själv. 
Att jag varit elev på Kristallkulan kan däremot ha hjälpt mig till att få kontakt med deras 
rektor och läraren i förskoleklassen, de har under hela studiens gång verkat positiva till min 
närvaro och att de finner studien intressant.  
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6 METODKRITIK	
Att känna sin målgrupp blir väldigt viktigt för att kunna utforma en så bra designlösning som 
möjligt, det är dumt att enbart förlita sig på egna erfarenheter eller designbeslut (Sjödén, 
Silvervarg, Haake, & Gulz, 2011, s. 127). Därför tilläts elever i förskoleklassen medverka i 
denna designprocess från första början. När elever är en del av en designprocess, och när de 
till och med blir designpartners blir skolans och klassens struktur och ramar någonting som 
designprocessen måste ta hänsyn till. Detta kan bli en utmaning i både planering och 
genomförande, och det kan komma att ha en inverkan på processens resultat. Hela 
designprocessen, metodval och genomförande måste anpassas efter skolan och dess ramar 
(Druin, 2009, s. 26).  
Att endast fyra elever fick godkännande av sina föräldrar att vara med i studiens främsta 
datainsamlingsmoment kan anses som få. De resultat som denna studie genererat blir dock 
inte mer eller mindre sanna beroende på hur många elever som varit med. Studiens resultat är 
starkt kopplade till den sociala situation som studien ägt rum inom. Fler deltagare kan ha 
resulterat i ett helt annat resultat, men det skulle inte göra resultatet mer sant eller öka 
studiens reliabilitet. 
Observationer har utgjort en stor del av studiens datainsamling, och dessa har kompletterats 
med olika typer av fältanteckningar. Observationer säger i sig själva ingenting om hur 
eleverna tolkar de situationer som uppstår i förskoleklassen, eller vad de har för syfte eller 
tanke med sitt handlande. Det är endast mina tolkningar och min bild av situationerna som 
observationerna belyser. Det finns alltid en risk att observatören vid sina observationer drar 
förutfattade meningar, uppfattar ett skeende felaktigt eller missförstår en händelse 
(Esaiassonet al., 2012, s. 307). Detta är någonting som jag som observatör har försökt ha med 
mig under studiens gång, och det är där som det teoretiska ramverket med sina grundläggande 
teorier om barn, lärande och matematik har varit till stor hjälp för mina tolkningar och min tid 
i förskoleklassen.  
Det är svårt att genom fältanteckningar fånga en situation på så sätt att den går att illustrera 
för någon som inte själv har upplevt den på ett korrekt sätt. Det är även svårt att hinna fånga 
allt som sker och är intressant under en observation genom enbart fältanteckningar, och det är 
svårt att vara närvarande i den sociala situation som observatören befinner sig inom samtidigt 
som anteckningar förs. Trots att observatören försöker fånga sina erfarenheter och iakttagelser 
i sina anteckningar kan en situation trots allt uppfattas och tolkas helt annorlunda av någon 
annan som enbart läser anteckningarna (Aspers, 2011, s. 125). Det blir med det sagt mindre 
troligt att ett skeende eller en situation tolkas likadant av två olika observatörer. För att 
undvika skillnader i tolkning och uppfattning kan en studie och observation genomföras med 
två eller fler observatörer, det kan på så sätt bli lättare att upprepa studien i en annan miljö. 
Fältanteckningar, och ord över lag, är mångtydiga: en fältanteckning blir dock lättare att tolka 
om de är skrivna av flera observatörer som har iakttagit och observerat samma sociala 
situation (Aspers, 2011, s. 125).  

Denna studie har genomförts av enbart en observatör och det är enbart dennes tolkningar av 
de olika situationerna som studiens resultat vilar på. De olika observationerna har dock ägt 
rum vid olika tillfällen, som i steg, vilket har gjort det möjligt för mig som observatör att 
kombinera observationerna med analys, mellan de olika tillfällena i förskoleklassen har 
observationerna analyserats och det har tillåtit mig att bearbeta och komma till insikt under 
arbetets gång. Även under de olika observationstillfällena har reflektion möjliggjorts, detta 
delvis då det har funnits naturliga pauser under observationen då klassen har gått ut på rast 
men även när de har haft korta samlingar mellan olika aktiviteter i klassrummet. Då har jag 
kunnat fokusera helt på mina anteckningar en liten stund för att sedan kunna fokusera på 
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eleverna och det som händer i klassen. Denna strategi, att observatören under observationens 
gång drar sig undan och något så när färdigställer sina anteckningar, gör att observatören kan 
vara en mer närvarande deltagare och observatör vilket leder till en högre kvalitet i 
fältanteckningarna (Aspers, 2011, s. 127).  
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BILAGA	1	
Workshopens spel och uppgifter 

  
Figur 12 Tärningsspel: kom först till 10 

 

 
Figur 13 Vilket tal är större än X? 
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Figur 14 Vilka tal gömmer sig bakom de svarta cirklarna? 



 

 
Figur 15 Subitisering uppg. 1 

 
Figur 16 Subitisering uppg. 2 

 
Figur 17 Subitisering uppg. 3 



 

 
Figur 18 Antalskonservation uppg. 4 

 
Figur 19 Antalskonservation uppg. 5 

 

 
Figur 20 Antalskonservation uppg. 6 



 

 
Figur 21 Variation uppg. 7 

 
Figur 22 Variation uppg. 8 

 
  



 

BILAGA	2	
Svar på elevernas vanliga matteundervisning i den visuella Likertskalan.  

 

 
  



 

BILAGA	3	
Svar på var eleverna tyckte om det vi gjorde under workshopen i den visuella Likertskalan. 

 

 


