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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna rapport är att få mer kunskap om hur digitala läromedel kan främja elevers 
kunskapsbildning i matematikundervisningen. Denna kvalitativa c-uppsats omfattar två delar. Den 
första delen består i att utveckla ett verktyg för att kunna analysera datorprogram gjorda för 
matematikundervisning. Detta verktyg baseras på tidigare analysverktyg, litteratur samt egna 
erfarenheter. Den andra delen består i att analysera tre olika programvaror med hjälp av verktyget för 
att se hur det fungerar samt se på vilka sätt programvarorna främjar matematikundervisningen. 
Resultatet visar att verktyget fungerar bra och att de testade programmen är mycket olika och att alla 
har sina egna styrkor för att underlätta matematikundervisningen. Alla program har självklart även 
svagheter vilka främst består i att de inte tillräckligt tagit tillvara på de möjligheter det digitala mediet 
ger programmen.  
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1 INLEDNING 
 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till varför denna uppsats är relevant och aktuell. Därefter 

beskrivs uppsatsens syfte och de frågeställningar som uppsatsen fortsättningsvis kommer kretsa 

kring. Kapitlet avslutas med att beskriva det fortsätta arbetets disposition. 

 

När eleverna i Ale i årskurs ett började skolan under höstterminen 2010 möttes de var och en av en 
egen bärbar dator (Ale kommun, 2010). Kommunen hade startat ett IT-projekt som de kallar "En till 
en" vilket innebär att varje elev i årskurs ett till tre ska få en egen dator. Ale var den första kommunen i 
Sverige att införa något sådant så lågt ner i åldrarna, men definitivt inte den sista. I Lund håller man 
på att starta ett projekt som ska resultera i att alla elever, från förskoleklass till vuxenutbildning, i 
kommunen ska få tillgång till en egen dator (Erdal, Hwasser, Lundin, Persson, & Rosengren, 2010). 
Det man kan se i utvecklingen just nu är att one-to-one-konceptet håller på att implementeras på 
många skolor runt om i landet. Främst är det skolor med elever i högre åldrar som än så länge har fått 
ta del av denna utveckling, men vi kan även se på exempel som Ale och Lund att utvecklingen letar sig 
ner i åldrarna.  

Vad som är intressant i Ales projektbeskrivning är syftet med projektet. De sju punkter som syftet 
består av handlar om hur datorn ska vara till hjälp i allt från elevernas läs- och skrivinlärning till 
värdegrundsarbete och informationssökning (Ale kommun, 2010). En punkt som inte finns, och som 
är väldigt svår att tolka in under de sju punkterna, är att datorn ska vara till hjälp i matematik-
undervisningen. Frågan är varför. Är det för att datorn inte har så mycket att tillföra i den typen av 
undervisning? 

Personligen är jag övertygad om att datorn har stora möjligheter att utveckla matematik-
undervisningen och kan vara till hjälp för att ge alla elever den undervisning som passar just dem. Men 
erfarenhet säger mig dock att mycket programvara ämnad för matematikundervisning endast tilläm-
par så kallad drillning där datorn matar fram uppgifter av typen 3 + 8 = _ som eleven ska skriva in 
svaret på för att sedan få veta om det var rätt eller fel. Självklart kan datorn tillföra något även i sådana 
program som till exempel extra motivation eller den direkta responsen. Men om datoranvändandet i 
matematikundervisningen begränsas till sådana aktiviteter anser jag att man inte utnyttjar all den 
kapacitet som finns i det digitala mediet.  

Vid en första anblick på hur scenen för matematiska programvaror ser ut i Sverige idag märker man 
snart att utbudet är relativt litet. Det finns helt enkelt inte så många olika datorprogram att välja 
mellan i undervisningen. Som ett eventuellt resultat av detta är även utbudet av granskningar av 
sådana program väldigt begränsat. Därmed finns inte heller några uttalade kriterier, vilka man bör 
utgå ifrån vid en granskning av sådana datorprogram. I och med den antagna ökningen av 
datoranvändande i undervisningen, och därmed också matematikundervisningen, kommer det dock 
troligen utvecklas allt fler datorprogram med matematikinriktning. Detta kommer resultera i ett stort 
behov av granskningar och analysverktyg anpassade för just dessa program. Detta är något jag vill 
bidra till genom denna rapport. 

1.1 SYFTE 
Syftet med denna rapport är att få mer kunskap om hur digitala läromedel kan främja elevers 
kunskapsbildning i matematikundervisningen. 
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1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 
För fullgöra rapportens syfte kommer jag svara på följande frågeställningar: 

- Vilka aspekter kan vara viktiga att ta hänsyn till i en analys av ett digitalt läromedel för matematik-
undervisningen? 

- På vilket sätt kan tre digitala läromedel främja inlärningen i aritmetik utifrån aspekterna i föregående 
fråga? 

1.3 RAPPORTENS DISPOSITION 
1 Inledning 
I inledningen presenteras rapportens syfte utifrån det faktum att datorer till var och en av eleverna 
kommer allt lägre ner i åldrarna. Samtidigt är frågan hur datorerna kan komma att vara till hjälp i 
matematikundervisningen. Utifrån syftet formuleras två frågeställningar. 

2 Teori 
I arbetets teoridel undersökt dels tidigare analyser som kan vara till hjälp för att utveckla detta arbetes 
analysverktyg. Dessutom undersöks en del aspekter som kan vara värda att ha med i analysen, både ur 
matematikperspektiv, men även ur det digitala mediets perspektiv. 

3 Metodologi 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet med programmen gått till. Här finner man det analysverktyg som 
skapats utifrån litteraturen i teoridelen. 

4 Resultat 
Resultatdelen består av tre delar, en del för varje program som analyserats. Dessa delar består var och 
en av de analyser som gjorts med hjälp av verktyget som finns beskrivet i metodologidelen. 

5 Slutsatser 
I detta avsnitt utvärderas arbetet utifrån de forskningsfrågor som tecknades i arbetets första del. Den 
första frågan var i princip besvarad redan i metodologidelen. Den andra frågan besvaras genom att 
jämföra de analyserade programmen.  

6 Diskussion 
Diskussionen innehåller kopplingar till inledningen, förhoppningar om att arbetet kan komma att 
användas av lärare som hjälp i planerandet av sin matematikundervisning samt förslag på fortsatt 
forskning, främst baserad på utvecklandet av det analysverktyg som använts i denna rapport. 

2 TEORI 
 

Detta kapitel behandlar främst begrepp och teorier som är relevanta för att kunna granska ett 

digitalt läromedel ämnat för matematikundervisning. Dessa kommer i nästa kapitel att ut-

mynna i det analysverktyg som kommer användas för att analysera datorprogrammen. 

Begreppen och teorierna handlar om lärande, lärande i en digital miljö samt matematik. 

Kapitlet avslutas med att presentera två tidigare analyser, en av datorprogram och en av 

läromedel.  
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2.1 KUNSKAP OCH INTERAKTIVITET 
Idag präglas lärarutbildningen och det svenska utbildningsväsendet i stort av en konstruktivistisk syn 
på kunskap. Enligt denna kunskapssyn är kunskap inte något konstant som överförs mellan olika 
individer utan något föränderligt som skapas på nytt av var och en som lär sig något. Den nya 
kunskapen konstrueras genom att reagera med tidigare kunskap hos individen och på så sätt bilda 
något unikt (Dysthe, 1996).  

Interaktivitet är enligt Evans och Gibbons (2007) en viktig komponent i den konstruktivistiska 
kunskapssynen och är även en viktig aspekt att använda i analysverktyget. Digitala läromedel har 
mycket större möjligheter till interaktivitet än klassiska läromedel, främst i den respons de kan ge 
eleven. Interaktivitet kan i en lärandesituation för en elev uppstå i samspelet med andra elever (elev-
elev), i samspel med läraren (elev-lärare) eller i samspel med stoffet (elev-innehåll). I denna rapport är 
endast den sistnämnda interaktionen relevant, det vill säga interaktionen mellan eleven och dator-
programmet. När denna typ av interaktion uppstår kan man urskilja två typer av interaktion: sådan 
som eleven startar (när denne på något sätt söker information från programmet) och sådan som 
programmet startar (genom att söka information från eleven). För att kunna definiera huruvida ett 
program kan räknas som interaktivt eller inte och därefter kunna undersöka vilken grad av inter-
aktivitet som finns i programmet måste man se på hur mycket programstartad interaktivitet som finns. 
Elevstartad interaktivitet sker i stort sett med alla program och har inget att göra med programmets 
design. Vid programstartad interaktivitet genomgås alltid följande tre steg: 

1. Programstartad interaktivitet - Programmet öppnar en möjlighet till inmatning (till 
exempel visar en knapp eller ett inmatningsfält). 

2. Eleven svarar - genom att till exempel trycka på knappen eller mata in något i fältet ger 
eleven sitt svar till programmet. 

3. Programmets feedback - Programmet reagerar på något sätt av den information eleven 
skickat och ger någon slags respons till eleven. 

Utifrån interaktivitetsperspektivet finns det två olika förhållningssätt till hur lärandet går till: passivt 
eller aktivt. Det aktiva förhållningssättet grundar sig i den konstruktivistiska synen på kunskap och 
innebär att eleven måste vara aktiv i sitt lärande. Detta innebär i sin tur att möjligheten att själv styra 
hur lärandet ska fortskrida, genom att till exempel trycka på knappar och mata in text, är mycket 
viktigt för vilket resultat lärandet ska få. Det passiva synsättet utgår från synen på kunskap som något 
som förs över från en expert till den lärande. Elevens roll i detta blir därför passiv då denne endast ska 
ta emot färdig kunskap. Konsekvensen av detta synsätt blir att det som styr vilken kunskap eleven får 
är kvalitén på innehållet som lärs ut. Därmed blir interaktiviteten meningslös. Flera forskningar visar 
dock att interaktivitet faktiskt spelar stor roll i hur djup förståelse elever får inom det område under-
visningen behandlar. Forskning visar även försiktiga bevis på att interaktivitet även skulle förbättra 
elevernas minneskapacitet över det behandlade stoffet (Evans & Gibbons, 2007). 

2.2 PRINCIPER FÖR LÄRANDE MED MULTIMEDIA 
Mayer (2009) är professor i psykologi på University of California, Santa Barbara. Hans huvudsakliga 
forskningsområde är lärande med multimedia. Multimedia är, i likhet med interaktivitet, en mycket 
viktig aspekt för de digitala läromedlens möjlighet till förbättrat lärande. Mayer har utvecklat teorin 
om lärande med multimedia. Enligt teorin har varje människa två kanaler i sitt system för 
informationsprocessande, en visuell kanal och en auditiv. Mayer hävdar att lärandet är som mest 
gynnsamt när materialet presenteras både visuellt och auditivt samtidigt. Dock har varje kanal en 
begränsad kapacitet vilken man måste hålla sig inom för att inte överbelasta systemet.  

Mayer (2009) har genom empirisk forskning utvecklat 12 principer för hur lärande med multimedia 
sker på bästa möjliga sätt. Dessa principer är undersökta på multimedialt material utan några inter-
aktiva element, det vill säga föreläsningsliknande undervisning där ljud och bild är kombinerat. Ändå 
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är de högst relevanta för denna rapport då multimedia och interaktivitet inte står i kontrast till 
varandra utan snarare fungerar som komplement till varandra.  

Multimediaprincipen (Multimedia principle) - Enligt multimediaprincipen lär man sig 
lättare av ord och bild i en kombination än av bara ord. Orden kan vara antingen verbala eller 
skriftliga, bilden kan vara en stillbild eller en animation (Mayer, 2009). 

Modalitetsprincipen (Modality principle) - Bilder kombinerat med tal är att föredra 
framför bilder kombinerat med text för att på ett så optimalt lärande som möjligt (Mayer, 
2009). 

Överflödsprincipen (Redundancy principle) - Denna princip säger att det fungerar 
bättre att kombinera grafik med verbalt berättande än att kombinera grafik, verbalt berättande 
och text. Anledningen är att texten och grafiken får dela på den visuella kanalen samtidigt som 
det jämförs med det auditiva vilket resulterar i överbelastning (Mayer, 2009).  

Närhetsprincipen (Spatial contiguity principle) - Optimalt lärande sker när text och 
grafik som hör ihop är placerat nära varandra på till exempel ett papper och en datorskärm. 

Omedelbarhetsprincipen (Temporal contiguity principle) - Det blir lättare att be-
handla informationen om text och grafik som hör ihop presenteras samtidigt (Mayer, 2009). 

Sambandsprincipen (Coherence principle) - Lärandet fungerar bättre när man 
utesluter irrelevanta ord, bilder, ljud, musik eller symboler. Detta är extra viktigt för elever 
med låg kapacitet på arbetsminnet. Då hjärnan är selektiv i val av vilken information som ska 
processas kan irrelevant information ta utrymme från relevant (Mayer, 2009). 

Röstprincipen (Voice principle) - Inlärningen sker lättare om den talande rösten är 
mänsklig än om den låter som en maskingenererad röst (Mayer, 2009).  

Personlighetsprincipen (Personalization principle) - Enligt denna princip sker 
lärandet lättare om de talade orden är av mer personlig karaktär. Om talet liknar en vanlig 
konversation kommer eleverna anstränga sig mer för att förstå innehållet då det blir person-
ligare (Mayer, 2009). 

Bildprincipen (Image principle) - Man lär sig inte nödvändigtvis lättare av en 
multimediapresentation för att talarens bild är synlig (Mayer, 2009). 

Signalprincipen (Signaling principle) - Att i en presentation av en större mängd 
information lägga in signaler som visar hur informationen är organiserad kan vara till stor 
hjälp för de som ska ta till sig stoffet. Till stor del handlar det om att punkta upp materialet, 
visa med färger vilka delar som är viktigast osv. Denna princip är dock endast baserad på sex 
undersökningar varpå den ska ses som preliminär (Mayer, 2009). 

Segmentsprincipen (Segmenting principle) - Lärande sker lättare om materialet som 
presenteras är uppdelat i segment som är anpassade efter den takt i vilken mottagaren kan ta 
till sig det som presenteras. Ett sätt att anpassa detta till mottagaren är att ge denne en 
möjlighet att pausa en animation eller berättande (Mayer, 2009). 

Förförståelseprincipen (Pre-training principle) - Om eleverna från början känner till 
de ord och begrepp som är centrala för innehållet i den aktuella presentationen kommer de 
erhålla en mycket djupare kunskap. Detta kan göras genom att vid det tidigare avsnittet 
avsluta med att presentera begreppen som kommer behandlas vid nästa tillfälle (Mayer, 
2009).  
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2.3 MOTIVATION 
För att komma närmre ett mål behövs något som sätter en i rörelse i riktning mot det målet. Denna 
process, som ger oss fart framåt, är vad vi kallar motivation. Motivationen kan bestå i att resultatet av 
det utförda arbetet innebär något positivt för oss eller att genomförande av arbetet gör att vi slipper 
något negativt. Oavsett så är motivation den drivkraft som behövs för att genomföra arbetet. 
Begreppet motivation kan man dela in i två delar: inre och yttre motivation. Den inre motivationen 
innefattar de behov, mål och känslor vi har inom oss, det vill säga behoven vi har för att överleva, 
behoven att utvecklas som människa samt behoven att tillfredsställa vårt välbefinnande. Till den yttre 
motivationen räknas de målsättningar som kommer från miljön runt en individ. Dessa typer av 
motivation kan bestå av belöningar, till exempel beröm och höga betyg eller att eleven får göra en rolig 
uppgift när denne gjort klart sin "jobbiga" uppgift. Men den yttre motivationen kan också bestå av 
straff. Motivationen ligger här i att göra uppgiften så bra som möjligt för att slippa negativa påföljder. 
Motivation är en viktig aspekt att undersöka i en analys av ett läromedel då antingen mer eller mindre 
motiverande komponenter kan vara avgörande för hur inlärningen fungerar (Stensmo, 2008). 

2.4 Matematiska kompetenser 
Ryve publicerade 2006 en artikel i den matematiska tidsskriften Nämnaren en artikel där han 
presenterar fem olika matematiska kompetenser som tillsammans bildar en elevs totala kompetens. 
Kompetenserna kommer ursprungligen från en rapport gjord för den amerikanska grund- och 
gymnasieskolan (Ryve, 2006).  

Då denna rapport fokuserar på matematikprogram bör självklart matematiken beskrivas på något sätt. 
Med hjälp av följande kompetenser kan man genom analysen få en bild av vilka matematiska 
kunskaper eleven får öva på.  

Begreppsförståelse - Som namnet antyder innebär denna kompetens att eleven har en förståelse för 
matematiska begrepp. Men därtill tillkommer även en djupare förståelse för begreppen än att endast 
veta vad ett visst ord betyder. Det handlar om att kunna se relationer mellan olika matematiska 
fenomen, till exempel kunna visa samma matematikuppgift med flera olika representationsformer. 
Fördelen med att utveckla en djupare förståelse inom denna kompetens är dels att eleverna slipper en 
hel del utantillkunskap och därmed också får en klarare bild över hur matematiken fungerar (Ryve, 
2006). 

Räknefärdighet - En elev som har denna kompetens har en räknefärdighet med allt vad det innebär. 
Att bli bättre på denna kompetens innebär att lära sig olika metoder för att räkna ut en uppgift, att lära 
sig räkna olika typer av uppgifter, att utveckla sitt logiska tänkande i avseende på till exempel rimlig-
het och så vidare (Ryve, 2006). 

Problemlösningsförmåga - Denna kompetens innebär förutom att kunna lösa problem även för-
mågan att kunna formulera egna problem (Ryve, 2006). För definitionen av ett problem, se s. 6. 

Matematiskt-logiskt resonemang - En elev med denna kompetens har förmågan att föra samt 
följa ett matematiskt resonemang. Att till exempel kunna förklara rimligheten i en lösning av ett 
problem och kunna se huruvida lösningen är logisk eller inte är båda delar av denna kompetens. En 
annan del är att kunna följa en matematisk bevisföring (Ryve, 2006). 

En positiv inställning till matematik - Denna kompetens innebär en inre motivation hos eleverna 
och är viktig att utveckla hos eleverna då den gör all fortsatt inlärning i ämnet mycket lättare. Denna 
kompetens kan utvecklas genom att eleverna till exempel får se  hur matematik kan användas på olika 
sätt i livet (Ryve, 2006). 
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2.5 PROBLEMLÖSNING 
Enligt förslaget till den kommande kursplanen i matematik ska ämnet karaktäriseras av sina kreativa, 
reflekterande och problemlösande inslag (Skolverket, 2010). Problemlösning är något naturligt i den 
matematik man tillämpar i vardags- och samhällslivet. Därför har extra mycket fokus lags på just 
problemlösning i kursplanen. En aspekt på problemlösning i programvaran finns redan genom de 
matematiska kompetenserna. Ändå förtjänar begreppet, på grund av sin speciella roll i matematiken, 
en något djupare förklaring än den tidigare givna.   

Definitionen av vad som räknas som ett problem kan skilja sig åt beroende på vem man frågar. Därför 
är det här viktigt att definiera begreppet. Ett problem skiljer sig från en rutinuppgift på det sätt att 
problemet inte kan lösas med de standardmetoder man redan kan. Problemet innebär därför en viss 
ansträngning för den som ska lösa det. En definition som denna resulterar i att man inte kan kalla en 
viss typ av uppgifter för problem. Uppgiften blir till ett problem först i mötet med uppgiftslösaren 
(Mouwitz, 2007). 

Varför ska man då arbeta med problemlösning? En anledning kan vara att det i kursplanen för 
matematik står skrivet att eleverna ska utveckla sin förmåga till problemlösning. Utöver det finns det 
dock en mängd fördelar med detta arbetssätt. Dels kan utmaningen problemet ger öka elevernas lust 
och därmed motivation till att lära sig mer matematik. När en elev som sitter med ett problem som 
från början verkar olösligt plötsligt förstår hur detta ska lösas inträffar en så kallad aha-upplevelse, 
vilket kan bidra till att elevens självförtroende till sina matematiska kompetenser ökar. En annan 
fördel med att öva sig på att lösa matematiska problem är att det blir en övning för framtiden. När 
eleverna vuxit upp kommer de i sina framtida vardags- och arbetsliv möta just problem där 
lösningsmetoderna inte alltid är självklara (Hagland, Hedrén, & Taflin, 2005). 

2.6 INDIVIDANPASSNING 
I teorin är det lätt att individanpassa undervisningen i matematik, men i praktiken är det praktiskt 
taget omöjligt att göra det fullt ut i en klass med uppåt 25 eller 30 elever. Ändå är det viktigt att som 
lärare göra så gott man kan för att anpassa matematiken till varje elev. Alla elever har olika 
förkunskaper och olika förutsättningar att ta till sig ett moment man arbetar med. Man kan behöva 
variera svårighetsgraden på uppgifterna, men även på utformningen av uppgifterna. Olika elever kan 
behöva olika mycket konkreta material, olika grader av visualisering och så vidare (Löwing & Kilborn, 
2002).  

Individanpassning är mycket viktigt begrepp att förhålla sig till i en analys av ett digitalt läromedel då 
det är en så pass viktig uppgift att genomföra. Det digitala mediet ger dessutom större möjlighet till 
anpassning efter varje elev än vad klassiska läromedel kan ge. 

2.7 TIDIGARE ANALYSER 
På grund av att den digitala tekniken tidigare inte haft så stor plats i skolvärlden har det inte heller 
producerats så många digitala läromedel. Detta har självklart i sin tur gett avtryck i mängden analyser 
av digitala läromedel, vilka är väldigt svårt att hitta idag. Däremot finns ett fåtal läroboksanalyser i 
Sverige vilka eventuellt skulle kunna vara till hjälp i denna rapport.  

Datorprogramsanalys utifrån blivande lärares synpunkter 
I en undersökning gjord av Öjelund (1998) lät man 75 lärarstudenter testa och skriva ner synpunkter 
på ett antal datorprogram tänkta för matematikundervisningen. Syftet med undersökningen var att 
undersöka om det finns vissa egenskaper som utmärker ett program som är lämpligt för undervisning. 
Utifrån lärarstudenternas synpunkter valde Öjelund sedan att undersöka datorprogrammen utifrån 
åtta olika aspekter: vilka matematiska områden som behandlas i programmen, vilken målgrupp 
programmen är lämpliga för, vilken didaktisk inriktning programmet har, vilken typ av kunskap ele-
verna får lära sig, om programmen utvecklar elevernas kreativitet, vilken inställning eleverna får till 
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datorprogrammet (till exempel tråkigt eller intresseväckande), om eleverna upplever programmet som 
meningsfullt samt hur programmen fungerar utifrån lärarnas perspektiv. Öjelunds undersökning är 
inte av samma typ och har inte samma syfte som denna rapport vilket gör att de aspekter Öjelund 
undersökte inte kan användas som de är. Däremot kan dessa aspekter inspirera till utformandet av 
denna rapports analysverktyg. 

Brändströms läroboksanalys 
I en C-uppsats analyserar Brändström (2002) sex olika läroböcker inom matematiken. Den rapport 
som undersökningen resulterade i är mycket intressant, även om den fokuserar på böcker. I grunden 
är både Brändströms analys liksom min analys analyser av läromedel vilket gör att många 
fundamentala aspekter är likadana. En annan likhet med Brändströms arbete är att hon inte kunde 
använda något färdigt analysverktyg då det inte fanns något som passade hennes syfte. Istället fick hon 
själv konstruera verktyget. Hon utgick bland annat ifrån en läromedelsgranskning som det numera 
nedlagda Statens Institution för Läromedel gav ut 1987. I den granskningen hade man bland annat 
undersökt begriplighet, relevans, saklighet och allsidighet bland uppgifterna. Man hade undersökt på 
vilka sätt uppgifterna kunde användas, till exempel laborativt eller som gruppuppgifter, och huruvida 
uppgifterna stimulerade elevernas kreativitet och upptäckarlust. Sist hade man granskat hur 
läromedlen påverkade elevernas begreppsförståelse, vad läromedlet gav för möjligheter till 
individualisering bland eleverna samt vilken hjälp läraren fick bland annat i att använda olika 
förklaringsmodeller.  

Brändström (2002) granskade sina utvalda läroböcker utifrån tre huvudpunkter: upplägg, innehåll och 
layout. Under upplägg skrev hon om författarnas tankar om läroböckerna och hur de bör användas, 
vilka delar läroboksserien bestod av, till exempel grundbok, fördjupningsbok, läxbok och så vidare, 
samt vad läromedlet ger för möjligheter för elever med behov av särskilt stöd. I innehållsdelen 
fokuserade hon på vilka ämnen som kapitlen i boken behandlade. Layoutdelen användes för att 
granska bokens estetiska och visuella utformning: vilka färger som används och hur bilder används i 
boken.  

3 METODOLOGI 
 
Detta kapitel inleds med att förklara vilken vetenskaplig ansats jag utgått från i arbetet. Därefter 

beskrivs hur datainsamling, urval och analys gått till. Kapitlet avslutas kort med några rader om 

etiken. 
 

3.1 VETENSKAPLIG ANSATS 
Inom samhällsvetenskaplig forskning används ofta begreppen kvantitativ och kvalitativ forskning för 
att beskriva vilken typ av forskning man genomför. Kategoriseringen av forskningen ska främst utgå 
från hur analysen av den insamlade datan går till. Även om det är bra att välja inriktning på arbetet 
måste man dock ha i åtanke att denna typ av indelning har sina brister då den ena inriktning inte ute-
sluter den andra (Denscombe, 2009). 

Kännetecknande för en kvantitativ forskning är att datan ofta är av numerisk karaktär vilka senare 
kan analyseras med hjälp av statistiska metoder. Dessa forskningar brukar även innehålla större 
kvantiteter av insamlade data då detta ökar tillförlitligheten utan att göra arbetet nämnvärt mer 
krävande. Resultatet av denna typ av insamlingsmetod kombinerat med en datorstyrd analys blir en 
minimal påverkan från forskaren. Det innebär också att forskningen från början måste ha en stabil 
metod vilken det senare är svårt att rucka på (Denscombe, 2009). 

Den kvalitativa forskningen är i stort sätt motsatsen till den kvantitativa. Den insamlade datan består 
främst av ord och bilder vilket också gör att analysen inte går att göra på samma sätt. Det blir mer av 
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en beskrivning av ett fenomen. Analysen av den data man samlar in kan inte behandlas på samma 
automatiserade sätt vilket gör att dessa studier ofta tenderar bli mindre än de kvantitativa. De 
kvalitativa studierna har inte heller samma opartiskhet från forskarens sida som de kvantitativa. Ofta 
sker datainsamlingen genom intervjuer eller observationer vilket gör att datan både vid insamlingen 
och analysen" filtreras" genom forskaren. I denna typ av forskning är det även vanligt att forskningens 
utformning förändras under arbetets gång (Denscombe, 2009). 

I detta arbete består den insamlade datan främst av ord, den är av beskrivande karaktär, den under-
söker endast ett fåtal enheter och den har relativt hög påverkan från min sida. Dessutom har 
utformningen på forskningen varierat under arbetets gång. Därför är denna forskning främst 
kvalitativ. 

3.2 DATAINSAMLING 
Datan i detta arbete är dokumentär och består av de datorprogram som kommer granskas. In-
samlingen kommer, till skillnad från Öjelunds (1998) undersökning, göras av endast mig. Jag kommer 
under en tid göra mig väl förtrogen med de programvaror jag valt ut, för att därmed känna till alla 
funktioner programmet erbjuder. Därefter kommer jag med hjälp av det nedan nämna analysverktyget 
beskriva programmen och deras innehåll. Givetvis kommer både datainsamlingen och analysen vara 
färgade av tolkningar från min sida. Detta kommer jag ha i åtanke för att därmed försöka minska min 
påverkan i så stor mån som möjligt. 

3.3 URVAL 
Den ursprungliga idén var att granska de programvaror som är absolut populärast på skolor i Sverige 
just nu. Men då detta visade sig kräva för mycket arbete för att vara motiverat enligt rapportens syfte 
fick jag använda en alternativ lösning. Efter egna efterforskningar av utbudet av olika programvaror 
valde jag helt enkelt mellan de program som dök upp mest. Av dessa skulle jag välja tre olika program. 
Antalet program var en avvägning mellan arbetsbörda och innehållsrikedom i rapporten. Samtidigt ger 
fler program mig större möjlighet att se till att granskningsverktyget är så pass flexibelt så att det 
passar flera olika typer av mjukvara. För att verkligen få nytta av den mängd program som ingick i 
arbetet valde jag program som skiljde sig åt i utformningen och inte var allt för lika. För att senare 
kunna jämföra programmen och samtidigt begränsa arbetets omfattning har jag, liksom nämnt i 
frågeställningen, inriktat mig på aritmetiken i programmen. Jag har av samma anledningar valt att 
endast undersöka program som riktar sig till årskurs tre. Detta innebär även att jag uteslutit delar av 
programmen som uttalat riktar sig till andra årskurser än årskurs tre. 

De utvalda programmen är: 

- Mattevärlden - Utgivet av Mikro Værkstedet A/S 
Övningsprogram som utgår från praktisk matematik. 

- Den flygande mattan - Utgivet av Alega Skolmaterial AB 
Berättelsedrivet program som övar många olika områden i matematiken. 

- Mattemästaren - Utgivet av Bonnier Utbildning 
Webbaserat övningsverktyg kopplat till Bonniers läromedel för matematiken. 

3.4 DATAANALYS 
Granskningen kommer ske utifrån mallen nedan. Denna mall är i grunden baserad på Brändströms 
(2002) tre huvudpunkter vilka hon granskade läroböcker utifrån: upplägg, innehåll och layout. Dessa 
punkter, och dess underliggande rubriker, har jag sedan anpassat efter egen erfarenhet för att passa 
det digitala mediet. Jag har bland annat lagt till rubriken Verktyg för läraren vilken jag ansåg var 
viktig för att kunna beskriva programmet i sin helhet. Vad gäller Öjelunds (1998) analysverktyg har jag 
endast plockat idéer därifrån då jag anser att den mallen inte innehöll den grad av struktur som 
behövs för att uppfylla denna rapports syfte. Under punkten Multimedia har jag valt att undersöka hur 
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programmet uppfyller Mayers (2009) principer om lärande med multimedia. Jag har dock valt att inte 
ha med personlighetsprincipen, bildprincipen, signalprincipen, segmentprincipen och förförståelse-
principen då jag anser att dessa inte är relevanta för denna typ av program.  

Upplägg 
Matematiska områden  - Beskrivning av vilka områden programmet behandlar. 
Målgrupp   - Vilka riktar sig programmet till enligt tillverkaren? 
Syfte   - Har programmet något uttalat syfte? I så fall, vilket? 
Generellt upplägg  - Beskrivning i korta drag av programmets upplägg. 
 
Layout 
Grafik  - Vad har programmet för typ av grafik? Vad har grafiken för syfte? 
Animationer   - Har programmet animationer? Vad har de för syfte? 
Ljud och musik  - Har programmet ljud eller musik? Vad har det för syfte? 
Multimedia   - Hur används multimedia i programmet? 

- Följer programmet Mayers principer för lärande med multimedia? 
- Är programmet multimedialt (kombineras ord och bild)? 
- Kombineras hellre bilder med tal än med text? 
- Kombineras bilder med endast tal utan att samtidigt visa text? 
- Är text och grafik som hör ihop placerade nära varandra? 
- Presenteras text och grafik som hör ihop samtidigt?  
- Är irrelevant innehåll uteslutet? 
- Låter rösten som talar mänsklig? 
 

Innehåll 
Beskrivning av uppgifterna  - Kort beskrivning hur uppgifterna ser ut.  
Matematiska kompetenser  - Utvecklar programmet elevens... 
   ...begreppsförståelse? 
   ...räknefärdigheter? 
   ...problemlösningsförmåga? 
   ...förmåga till matematiskt-logiskt resonemang? 
   ...inställning till matematik mot det positiva?  
Interaktivitet  - Vad för slags interaktivitet erbjuder programmet eleven?  
 - Vilken respons ger programmet eleven?  
 - Anpassar sig programmet automatiskt efter elevens kunskapsnivå?  
 
Verktyg för läraren 
Anpassning  - Vad har läraren för möjligheter till individanpassning? 
Diagnos - Kan programmet visa styrkor/svagheter hos eleverna? 
 
Sammanfattning - Beskriv programmets styrkor och svagheter i främjandet av elevers ut-

veckling genom att sammanfatta och utvärdera ovanstående punkter.  

3.5 ETIK 
Då denna forskning inte innehåller några människor utan endast är en granskning av kommersiella 
produkter, finns inga speciella forskningsetiska principer att ta hänsyn till i arbetet. 
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4 RESULTAT 
 
I detta kapitel analyseras de utvalda programvarorna ett i taget. Varje analys utgår från det ovan-

nämnda analysverktyget. Analysverktygets rubriker utgör här underrubriker under vilka jag så 

objektivt som möjligt har försökt svara på de frågor som hör rubriken till. 
 

4.1 MATTEVÄRLDEN 
Mattevärlden är utgivet av Mikro Værkstedet A/S som installeras lokalt på en dator eller körs via ett 
nätverk. En undervisningslicens kostar i skrivande stund ca 600 kronor. Priset per licens blir lägre ju 
fler licenser man köper.   

4.1.1 UPPLÄGG 
Matematiska områden 
Mattevärlden behandlar taluppfattning, addition, subtraktion, multiplikation och division. 

Målgrupp:   
Programmet riktar sig till grundskolans år 1-3, specialundervisning samt särskola. 

Syfte 
Enligt lärarhandledningen som medföljer Mattevärlden syftar programmet till att komma till rätta 
med de problem elever brukar ha med att välja räknesätt när de möter textuppgifter. I Mattevärlden 
får eleverna träna på detta med hjälp av olika räkneberättelser.  

Generellt upplägg 
Programmet är inte berättelsedrivet utan fungerar mer som ett klassiskt läromedel där man får öva på 
olika typer av uppgifter. Varje elev loggar in på ett eget konto genom att välja sin karaktär och rätt 
lösenordsbild. Därefter möts man av fyra dörrar: räknedelen, matematikdelen, teckningsdelen och 
omklädningsrummet. 

Efter att ha valt räknedelen får man välja en av sju miljöer att räkna i: fiskaffären, barnrummet, 
stranden, godisaffären, hönsgården, myrstacken och äppelgården. I varje del räknar man med saker 
som hör till miljön: fiskar i fiskaffären, ägg i hönsgården och så vidare. I räknedelen handlar det sedan 
om att, efter en muntlig instruktion, plocka så många föremål som anges och lägga i en behållare. Till 
hjälp har man ett måttband som visar hur långt man kommit i uppsamlingen. Känner man att man 
gjort fel kan man nollställa uppgiften genom att trycka på en knapp. Då plockas alla objekt ur 
behållaren och uppgiften repeteras. När man anser sig vara klar trycker man på en ok-knapp. 

I matematikdelen får man börja med att välja räknesätt. Man kan också välja att få räkna med 
blandade räknesätt. I denna del är miljöerna desamma som i föregående del. Här får man först 
uppgiften uppläst (till exempel "Linda har åtta bollar och ger bort två. Hur många har hon kvar?") och 
sedan efter ett tag utskriven på skärmen ("8-2=_"). Därefter förväntas man skriva in svaret med 
tangentbordet i en ruta och därefter trycka på en ok-knapp. Man kan även här använda sig av de olika 
miljöspecifika objekten som hjälp i räkningen, men det är endast tänkt som ett frivilligt hjälpmedel. 

Teckningsdelen består av ett ritprogram och påminner mycket om de ritprogram som finns på de 
flesta datorer som standard. I detta förväntas eleverna rita egna räknesagor till varandra. Här kan man 
förutom att rita även infoga bilder, text och matematikuppgifter.  

I omklädningsrummet kan man ändra kläderna på sin karaktär. 
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4.1.2 LAYOUT 
Grafik  
Grafiken i programmet består av tecknade bilder. Programmet innehåller ingen text. Inloggning och 
navigering i spelets menyer sker endast av bilder. Syftet med detta är naturligtvis att isolera 
programmet till att öva matematik och inte låta språket bli ett hinder för att göra övningarna. I upp-
gifterna är grafikens syfte att visualisera matematiken och göra matematiken både verklighets-
förankrad och så praktisk som möjligt trots det digitala mediet.  

Animationer 
Programmet innehåller inga animationer med undantag av de korta filmer som demonstrerar hur 
uppgifterna löses. Dessa filmer består av en inspelad version av en uppgift där man ser hur en uppgift 
kan lösas. 

Ljud och musik 
Programmet innehåller väldigt mycket muntliga beskrivningar. För man musen över en navigations-
knapp berättar en röst vad som händer om man klickar just där. Dessutom läses alla uppgifter upp 
muntligt.  

Multimedia 
I programmet används multimedia väldigt blygsamt. Navigeringen i programmet är multimedial. 
Dessutom skulle uppgiftslösningen i räknedelen kunna tolkas som multimedial. Dock är det som 
presenteras verbalt (uppgiften/frågan) inte precis samma sak som det som presenteras i bilder 
(lösningen). Detta innebär att detta trots allt inte bör tolkas som multimedia. Uppgifterna i 
matematikdelen presenteras verbalt men även skriftligt. Dock består det skriftliga av själva 
beräkningen av uppgiften och kan inte heller det riktigt räknas som multimedialt då det verbala och 
det skriftliga egentligen inte säger samma sak. Liksom tidigare nämnt baseras följande aspekter på 
lärande utifrån en föreläsningsliknande multimediapresentation vilket gör att den inte är optimalt 
anpassad för denna sorts undersökning (Mayer, 2009). Det är i detta fall viktigt att tolka detta 
programs fyra ja-svar utifrån det faktum att programmet innehåller väldigt lite multimedia. 

Är programmet multimedialt (kombineras ord 
och bild)? 

Till viss del 

Kombinerar programmet hellre bilder med tal 
än med text? 

Ja, programmet innehåller ingen text förutom 
matematiska uppgifter skrivna med siffror. 

Kombinerar programmet bilder med endast tal 
utan att samtidigt visa text? 

Ja 

Är texter och bilder som hör ihop placerade nära 
varandra? 

- 

Presenteras texter och bilder som hör ihop sam-
tidigt? 

- 

Är irrelevant innehåll uteslutet? Ja  
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Låter rösten som talar mänsklig? Ja 

 

4.1.3 INNEHÅLL 
Beskrivning av uppgifterna 
Enligt den medföljande handledningen bygger programmet på de olika typer av uppgifter som enligt 
Gudrun Malmer kan finnas inom aritmetiken.  

Addition: Ökning, Sammanläggning, Jämförelse, Påfyllning, Återupprättning av förminskning 
Subtraktion: Minskning, Uppdelning, Jämförelse (söker skillnaden), Jämförelse (vet skillnaden), 
Skillnaden söks, Återupprättning och förökning. 
Multiplikation: Återupprepade algoritmer, Mångfald 
Division: Återuppredade divisioner, Lika uppdelning 

Eleverna arbetar hela tiden på olika nivåer/svårighetsgrader. I räknedelen är nivåerna uppdelade efter 
olika talområden med eller utan tiotalsövergångar. I matematikdelens additions- och subtraktions-
uppgifter följer man samma nivåer men växlar även mellan de olika uppgiftstyper som angivits ovan. 
Dessa växlas det mellan även i multiplikations- och divisionsuppgifterna, men dessa har egna tal-
områden. Till exempel innehåller nivå 1 uppgifter mellan 1 x 1 till 5 x 5.  

Matematiska kompetenser 
Utvecklar programmet elevens... 

...begreppsförståelse? Ja. Eleven får höra många matematiska ord och skulle 
därför kunna lära sig innebörden av dessa för att 
därmed kunna välja räknesätt att räkna med.  

...räknefärdigheter? Ja. Främst då eleven får träna på att lösa många olika 
typer av uppgifter. 

...problemlösningsförmåga? Eventuellt. (Se problemdefinition på s. 6) Eleven får 
träna på att lösa potentiella problem, främst i 
matematikdelen innan de fått se uppgiften utskriven i 
text, samt skapa egna potentiella problem. 

...förmåga till matematiskt-logiskt resone-
mang? 

Nej 

...inställning till matematik mot det 
positiva? 

Eventuellt. Matematiken har en mycket central roll i 
spelet. Då spelet är mycket begränsat i grafik, berättelse 
och musik, och inte på långa vägar kan jämföras med 
de spel eleverna spelar på sin fritid, verkar tillverkarna 
istället försöka locka eleverna med själva matematiken. 
Med hjälp av motorn som automatiskt anpassar nivån 
för att passa eleverna (läs nedan) får alla elever en 
utmaning anpassad efter deras förmåga, vilket skulle 
kunna fungera motiverande. 
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Interaktivitet  
Mattevärlden ger främst följande möjligeter till interaktivitet: 

- Val av uppgifter (se s. 10) 
- Lösning av uppgifter genom att dra och klicka eller mata in siffror (se s. 10) 
- Val av miljö att räkna i (se s. 10) 
- Val av utseende på sin spelare (se s. 10) 
- Möjlig het att teckna egna räknesagor (se s. 10) 

Programmet ger huvudsakligen följande responser till spelaren: 

- Vid avklarad/misslyckad uppgift ges muntlig respons i form av beröm respektive en 
uppmaning att försöka igen. Huruvida spelaren lyckas eller misslyckas med uppgiften reglerar 
sedan framtida uppgifters svårighetsgrad (läs mer nedan). 

- Är man inaktiv i spelet för länge visas en filmklappa och rösten frågar vart man tagit vägen. 

I Mattevärlden regleras svårighetsgraden baserat på elevens prestationer i de uppgifter som eleven 
gör. Efter sex korrekta uppgifter i rad flyttas eleven automatiskt upp till nästa nivå. Men svarar eleven 
fel på tre uppgifter i rad går denne tillbaka en nivå. Detta är en mycket enkel, men likaväl fungerande 
metod för att anpassa svårighetsgraden efter elevens nivå. Löwing och Kilborn (2002) nämnde 
förutom anpassning av svårighetsgrad även anpassning av tillvägagångssätt i lösandet av uppgifter. 
Detta spel har inte någon automatisk anpassning av det slaget. 

4.1.4 VERKTYG FÖR LÄRAREN 
Med programmet medföljer programvara tänkt att användas av läraren för att administrera elevernas 
arbete: "Mattevärlden Administration". Här skapar läraren en klass och lägger sedan in elevernas 
konton. 

Anpassning 
Läraren kan i administrationsverktyget ställa in det mesta i spelet. Dels går det att ställa in vilken nivå 
klassen ska börja räkna på inom varje område. Man kan justera hur många uppgifter eleverna måste 
klara innan de får klättra till nästa nivå. För varje elev kan man sedan dels byta kodfigur, men även 
enskilt flytta eleven till andra nivåer inom de olika områdena.   

Diagnos 
Mattevärlden registrerar noga elevens aktiveter. Efter varje gjord uppgift sparas en mängd värden i en 
tabell: uppgiftens nivå, när uppgiften gjordes, hur lång tid uppgiften tog att lösa, det riktiga svaret, det 
angivna svaret, typ av uppgift (enligt Malmers uppgiftstyper, se ovan), uppgiften i textform, uppgiften i 
matematikform, antal försök det tog att lösa uppgiften samt hur många gånger uppgiften nollställts. 
Denna tabell finns tillgänglig genom administrationsverktyget. Den data som finns i tabellen ska även 
gå att se presenterade i en graf. Både graf och tabell presenteras dock i datorns webbläsare och vid 
testtillfället fungerade inte graffunktionen i någon av de för tillfället senaste webbläsarna. Man kan 
även välja att se data endast inom ett visst intervall, antingen baserat på datum eller uppgiftsnummer. 

4.1.5 SAMMANFATTNING 
Mattevärlden påminner mycket om en traditionell lärobok. Uppgifterna är relativt enformiga och 
liknar de standarduppgifter man möter i en vanlig lärobok. Spelet har mycket begränsat använt sig av 
de fördelar som kan finnas i en multimedial utformning. En grundtanke med programmet verkar ha 
varit att utesluta all text. Istället läses uppgifterna upp. Personligen märker jag att metoden med 
muntliga uppgifter sätter, för mig som läskunnig, större krav på mitt arbetsminne än på mitt mate-
matiska tänkande. Dock presenteras beräkningen till uppgiften efter en kort väntetid, men behöver 
man alltid vänta ut beräkningen för att lösa uppgiften missar man syftet med hela programmet. 
Jämför man Mattevärlden med de spel eleverna kan tänkas spela på sin fritid ligger spelet årtionden 
efter i graden av grafik och interaktivitet.  
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Programmets stora styrka är möjligheterna till individanpassning. Förutom att det dels går att både se 
elevens framsteg med hjälp av lärarverktyget och manuellt ställa in svårighetsgraden för varje elev, 
ställer programmet automatiskt in svårighetsgraden baserat på elevens prestationer. Detta är en 
mycket viktig funktion för att matematiken i programmet ska vara utvecklande och motiverande för 
eleverna. På denna punkt visar Mattevärlden verkligen hur det digitala mediet kan fungera för att göra 
läromedlen smartare och bättre för eleverna. En annan stark sida hos Mattevärlden är att tillverkarna 
har försökt göra uppgifterna praktiska och med hjälp av grafiken visa matematiken. Visualiseringen 
sker dock bäst i räknedelen där eleverna får räkna föremål.  

4.2 DEN FLYGANDE MATTAN 
Den flygande mattan är ett digitalt läromedel utvecklad i början av 00-talet av Alega. Programmet 
ingår i en serie av program där även Cheops och Chefrens pyramid ingår vilka riktar sig till högre 
åldrar. Den flygande mattan är ett program som installeras lokalt på datorn eller på en server i 
nätverket. En licens till en skoldator kostar idag strax över 500 kronor, men det är möjligt att köpa 
fleranvändarlicenser för att på så sätt få ett lägre styckepris.  

4.2.1 UPPLÄGG 
Matematiska områden   
De områden programmet behandlar är addition, subtraktion, multiplikation, talförståelse, väder-
sträck, logik, mönster, klockan, almanackan, symmetri, begrepp och geometri. 

Målgrupp   
Den flygande mattan riktar sig till elever i åldern åtta till tolv år, det vill säga skolår två till sex. 

Syfte 
Jag har inte hittat något uttalat syfte med Den flygande mattan någonstans.  

Generellt upplägg 
I detta program loggar man in genom att skriva sitt namn, välja den maskot man tidigare valt samt 
skriva in dennes namn. Spelet följer sedan en bestämd berättelse som man som spelare följer. Det 
börjar med att man på vinden hittar ett gammalt brev som handlar om en flygande matta. Man åker till 
Egypten och hamnar vid Nilens strand. Här finns ett antal stationer, så kallade rum, med uppgifter. 
Löser man en uppgift här tjänar man pengar. Man måste samla ihop tillräckligt med pengar för att 
kunna betala färjan som åker över floden och därmed komma vidare i spelet. Berättelsen fortsätter 
sedan på samma sätt. Man kommer till Kairo där man ska tjäna pengar för att kunna köpa mattan och 
därmed flyga vidare i spelet. I Kairo försvinner även ens maskot vilken man sedan ska hitta för att 
klara spelet. Till sin hjälp får man en ny maskot som kallas för Filuren. Efter Kairo kommer man till 
Oasen där man ska samla vatten, därefter till Öknen där man ska samla olja, sedan kommer man till 
Pyramiden där man ska samla repstumpar. Sist av allt kommer man till Sfinxen. Där ska man samla 
pipor som sedan ska fästas i en orgel i rätt ordning. Därefter är spelet slut. 

4.2.2 LAYOUT 
Grafik  
Grafiken i programmet består främst av datorgenererad 3d-grafik i form av stillbilder. Man kan navi-
gera sig genom världarna i programmet genom att klicka med musen på vissa områden i bilden. Man 
kommer då till det ställe man klickade på och får se en ny bild från det perspektivet. Grafikens syfte 
verkar främst vara att bygga upp en rolig spelvärld, det vill säga att öka elevernas motivation. Många 
av matematikuppgifterna man får utföra är utformade som små spel i spelet där grafiken i flera fall har 
stor betydelse. Dock används grafiken mycket sällan till att visualisera matematiken. De undantag som 
finns är när man ska räkna area och volym med hjälp av plattor och klossar, när man räknar med 
vikter samt när man räknar med pengar. För att se grafiken ur motivationsperspektiv kan man utifrån 
Stensmos (2008) definition på motivation säga att den främst syftar till att tillfredsställa elevens behov 
av välbefinnande snarare än behovet till utveckling.   
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Animationer 
Programmet innehåller några animationer. Dessa består främst av en fladdrande matta, krusande 
vatten och korta filmer som spelas upp när man reser till en ny plats på sin flygande matta eller när 
man till exempel öppnar ett kassaskåp och får se dörren öppnas. Ibland kan även ens maskot Filuren 
dansa en liten dans när man klarat en uppgift eller röra sig när han förklarar en uppgift. Dessa 
animationer har alltså endast att göra med motivation och används inte alls för att visualisera mate-
matiken.  

Ljud och musik 
För att förhöja stämningen av att man befinner sig i Egypten innehåller programmet en hel del musik 
som spelas upp under animationerna och när man kommer till nya platser. Alla uppgifter beskrivna 
med text läses även upp av ens maskot.  

Multimedia 
Programmet använder multimedia på det sätt som beskrivs ovan. Det handlar främst om att 
uppgifterna presenteras med både text och tal varpå man får se själva uppgiften. Vissa uppgifter 
innehåller även text som då kombineras med bild. 

Är programmet multimedialt (kombineras ord 
och bild)? 

Ja 

Kombinerar programmet hellre bilder med tal 
än med text? 

Nej, snarare tvärt om. 

Kombinerar programmet bilder med endast tal 
utan att samtidigt visa text? 

Nej, tal och text är samtidigt. Bilderna kommer 
efteråt. 

Är texter och bilder som hör ihop placerade nära 
varandra? 

Nej 

Presenteras texter och bilder som hör ihop sam-
tidigt? 

Nej 

Är irrelevant innehåll uteslutet? Ja 

Låter rösten som talar mänsklig? Ja 

 

4.2.3 INNEHÅLL 
Beskrivning av uppgifterna 
Programmet består enligt beskrivningen av 47 rum eller uppgifter. Ett av detta, som gick ut på att para 
ihop bilder med matematiska tal, kunde jag dock inte hitta i spelet. Av de återstående uppgifterna 
innehåller ca 12 stycken additionsräkning och ungefär lika många multiplikation. Ju längre fram i 
spelet man kommer, desto mer övergår man från addition till multiplikation. Ju längre man kommer, 
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desto högre talområden får man också arbeta med. Vad gäller subtraktion kan man hävda att man i 
flera av additionsrummen även kunde räkna bakifrån med hjälp av subtraktion. Men ser man på de 
rum som tydligt innehöll subtraktion är det ungefär fyra rum. Division behandlas inte i programmet. 
Dessutom finns ett antal rum som inte behandlar aritmetik. Dessa faller dock inte inom rapportens 
ramar och kommer därför inte beskrivas. 

Rummen skiljer sig mycket åt. I några av rummen är matematiken mer kopplad till verkligheten, till 
exempel marknadsståndet. Där ska man svara på frågor om de olika sakerna man ska köpa, till 
exempel "Blomman behöver tre liter vatten per dag, hur mycket behöver den per vecka?". I merparten 
av rummen håller man sig dock till den abstrakta nivån och får räkna standarduppgifter, till exempel 
"2 + 9 = ?". Man har där gjort så att man varierar formen i hur man löser dessa. Vissa är bara en lista 
med uppgifter där man ska skriva svaret efter likhetstecknet. I några av uppgifterna är talen placerade 
i ett speciellt mönster. Man ska då till exempel skriva summan av två tal mellan dessa tal. I en uppgift 
kommer ormar upp ur sanden. Varje orm bär på en multiplikationsuppgift vilken man ska skriva 
produkten på så snabbt som möjligt. Det kommer hela tiden nya ormar, så det gäller att vara snabb. På 
detta sätt varierar uppgifterna. 

Matematiska kompetenser 
Utvecklar programmet elevens... 

...begreppsförståelse? Nej. I alla fall inte genom de uppgifter som behandlar 
aritmetik. Aritmetikuppgifterna innehåller, liksom 
redan nämnt, främst abstrakta standarduppgifter i 
olika former och innehåller inte mycket 
begreppsförståelse. 

...räknefärdigheter? Ja. Detta är den kompetens som främst behandlas i 
programmet. 

...problemlösningsförmåga? Eventuellt. (Se problemdefinition på s. 6) Av aritmetik-
uppgifterna i spelet är de som består av rena standard-
uppgifter de som minst troligt utvecklar elevens 
problemlösningsförmåga. Däremot finns det även upp-
gifter där lösningsmetoden inte är given på samma sätt 
från början, vilka mycket väl skulle kunna utveckla 
elevens problemlösningsförmåga. 

...förmåga till matematiskt-logiskt resone-
mang? 

Nej. Självklart skulle eleven på egen hand kunna 
försöka se rimligheten i uppgifterna denne löser. Men 
då det inte finns någon inbyggd funktion för att visa 
rimligheten och då spelet inte heller ger eleven möjlig-
het att träna på att följa ett matematiskt resonemang 
anses denna kompetens inte vara behandlad i spelet. 

...inställning till matematik mot det posi-
tiva? 

Eventuellt. Detta spel verkar vara utvecklat med ett mål 
om att eleverna ska ha roligt när de spelar det. Fina 
bilder, ljud, musik, animationer, en rolig maskot och 
varierande uppgifter gör spelandet till en positiv upp-
levelse. Frågan är dock om elevens inställning till mate-
matiken verkar mot det positiva. Detta är givetvis olika 
för olika elever. Vissa elever kan säkert få ett ökat 
intresse för matematik då anser att denna form att lösa 
uppgifter är rolig. Samtidigt finns risken, i och med att 
spelet inte anpassar svårighetsgraden efter eleven (se 
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nedan), att elever som ännu inte nått den nivå 
programmet riktar sig till kommer fastna och ge upp. 
Självklart är det upp till läraren att välja vilka elever 
denne tycker bör spela spelet, och sedan hjälpa dessa 
när de stöter på problem. 

  

Interaktivitet  
Den flygande mattan erbjuder följande möjligheter till interaktivitet: 

- Lösning av uppgifter genom att klicka med musen eller skriva med siffertangenterna. 
- Navigering genom programmets värld. (läs s. 14) 
- Val av vilka uppgifter som ska göras. (läs s. 17) 

Programmet ger huvudsakligen följande responser till spelaren: 

- Klarar man en uppgift får man beröm av sin maskot, belönas med poäng för att sedan kunna 
gå vidare i spelet. 

- Misslyckas man med en uppgift blir man av med poäng och kan behöva repetera uppgiften för 
att kunna gå vidare i spelet.  

- När man navigerat till vissa platser i spelet under en viss period (till exempel till mattståndet 
innan man har råd att köpa mattan) kommer en viss respons ges av ens maskot (maskoten 
berättar att man måste skaffa mer pengar).  

I den flygande mattan är uppgifterna till stor del statiska. Vissa uppgifter slumpas fram, men det finns 
ingen automatisk anpassning till elevernas kunskapsnivånivå. Dock fungerar spelets mekanism för 
belöning/bestraffning efter avklarad uppgift som en viss anpassning. En elev med svårigheter för en 
uppgift kan bli tvungen att repetera denna tills alla svar är korrekta. Då ingen förändring sker av upp-
giften och ingen ytterligare hjälp att lösa uppgiften ges finns här dock en stor risk att motivationen hos 
eleven efter ett par försök kommer sjunka drastiskt.  

4.2.4 VERKTYG FÖR LÄRAREN 
Med Den flygande mattan medföljer administrationsverktyget Flying manager. I detta program finns 
ett antal flikar. Bakom dessa döljer sig bland annat en del information om de uppgifter som finns i 
programmet. Här finns också lite förklaringar om hur man löser vanliga problem som kan uppstå 
kring programmet. Dessutom kan man ändra språk. I flera av uppgifterna i Den flygande mattan 
registreras resultatet i en topplista. Denna topplista kan man komma åt och skriva ut genom 
administrationsverktyget. 

Anpassning 
Man kan i Flying manager avaktivera och aktivera musik, tal, animeringar, fullskärm, sparning på 
hårddisk samt möjligheten att skriva ut. Man kan dessutom justera hur många poäng man måste ha på 
varje bana (Nilen, Kairo, Oasen osv.) för att få gå vidare. Väljer man lägre än maxpoäng ger man 
därmed eleven möjlighet att välja bort uppgifter som denne av någon anledning inte vill göra. Denna 
inställning gäller dock alla användare och går inte att anpassa efter varje elev. Inte heller svårighets-
graden på uppgifterna går att justera. 

Diagnos 
I administrationsverktyget får man upp en lista på alla elever som skapat ett konto. Där kan man få se 
hur lång tid eleven totalt har spelat spelet. Den enda indikatorn på vart eleven befinner sig i spelet är 
en variabel som anger om eleven har eller inte har fått den flygande mattan än. Det finns även tre 
värden vilka kanske är mest intressanta om man letar efter något som anger vad eleven har svårt med: 
Svårt rum 1, Svårt rum 2 och Svårt rum 3. Under dessa tre värden listas de rum eller uppgifter eleven 
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haft mest svårigheter med. Vad just denna uppgift behandlar för matematik går sedan att läsa under 
den flik i administrationsverktyget där uppgifterna står beskrivna.  

4.2.5 SAMMANFATTNING 
Den flygande mattans kanske största svaghet är bristen på möjligheter att anpassa matematiken i 
spelet efter elevens behov. Det finns egentligen varken automatiska eller manuella funktioner för att 
justera svårighetsgraden på uppgifterna. En annan av spelets svagheter är bristen på utförlig statistik 
över elevernas resultat vilket i ett digitalt läromedel är tämligen enkelt att skapa. Dessutom behandlar 
programmet ett så pass vitt spektrum av matematiska områden att det kan bli svårt att använda det i 
undervisningen. Den flygande mattan har inte heller använt sig av det digitala mediets möjligheter 
(grafik, animationer, multimedia och interaktivitet) för att visualisera matematiken. 

Det tillverkarna främst riktat in sig på verkar ha varit att göra ett roligt spel. Även om bedömningen 
om huruvida ett spel är roligt eller inte är subjektiv har detta spel stora möjligheter att lyckas hos 
eleverna. Även om grafiken inte kan jämföras med dagens kommersiella spel är den relativt bra och 
bidrar säkerligen till att öka elevernas motivation att spela spelet. Matematikuppgifterna i spelet är 
även de, med sin variation i utformning, en möjlighet till ökad motivation för eleverna. Det flygande 
mattan kan sammanfattningsvis vara ett roligt spel, men för att använda det i undervisningen krävs en 
noga genomtänkt plan från lärarens sida. 

4.3 MATTEMÄSTAREN 
Mattemästaren är ett av Bonnier Utbildning utgivet webbaserat övningsprogram. Programmet är 
gratis och tillgängligt för alla via adressen http://mattemastaren.se. 

4.3.1 UPPLÄGG 
Matematiska områden  
Programmet behandlar de matematiska områdena taluppfattning, addition, subtraktion, multi-
plikation, division, procent och algebra. 
 
Målgrupp  
Programmet riktar sig främst till de elever som använder de läroböcker som finns presenterade på 
sidan, det vill säga elever som går år 1 till år 6 i skolan.  
 
Syfte  
Det finns på hemsidan inget uttalat syfte med programmet. Då det fungerar som ett komplement till 
läroböckerna är det möjligt att det finns en beskrivning om hur programmet är tänkt att arbetas med i 
någon lärarhandledning. Någon sådan har jag dock inte haft tillgång till inom ramen för detta arbete.   
 
Generellt upplägg  
Det första man möts av när man når sidan är en ruta med bilder av de läroböcker från Bonnier 
Utbildning som för närvarande finns representerade i programmet. Vad man gör sedan är att man 
klickar på någon av böckerna. Rutan förändras då och upp kommer stora knappar med de mate-
matiska områden som behandlas i den valda boken, till exempel taluppfattning, addition, subtraktion, 
multiplikation och division. Nästa steg är att välja vilket av dessa områden man vill arbeta med. När 
man klickat på en av dessa knappar vänds knappen och visar upp sin baksida. Där finns en lista på 
olika slags uppgifter inom det valda området med olika svårighetsgrad. Man väljer sedan en av dessa 
varpå den första uppgiften fyller skärmen. Bakgrunden under uppgiften är från samma tema man har i 
den lärobok man valde tidigare. För varje avklarad uppgift får man en stjärna. Man har tre försök på 
sig vid varje uppgift innan rätt svar presenteras och man går vidare. Efter ett antal uppgifter får man 
veta vilken tid man klarade uppgifterna på samt hur många stjärnor man fick.  
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4.3.2 LAYOUT 
Grafik  
Webbsidan har ett modernt gränssnitt och innehåller mycket bilder. De första bilderna man möts av är 
bilderna på läroböckerna. Därefter möts man av stora knappar över de talområden i den valda boken 
och mindre över uppgiftstyper. All denna grafik är uppenbarligen till för navigation.  

I det läge då man löser uppgifter består bakgrundsbilden av bilder som passar med tema som finns i 
den bok man valt. Syftet med detta bör vara att eleverna ska känna igen sig i miljön. Någon grafik 
kopplad till själva uppgifterna, till exempel för att visualisera talen eller beräkningarna i en uppgift, 
finns inte.   

Animationer  
Det finns inga animationer i programmet. 

Ljud och musik  
Programmet är ljudlöst.  

Multimedia 
Programmet använder i stort sätt inte multimedia alls.  Programmet är visserligen mycket grafiskt, 
men grafiken har inget samband med själva matematiken. Dessutom finns inte mycket text som 
grafiken skulle kunna vara kopplad till. På grund av bristen av multimedia är det inte motiverat att 
kontrollera huruvida programmet uppfyller Mayers principer för lärande med multimedia. 

4.3.3 INNEHÅLL 
Beskrivning av uppgifterna  
För årskurs tre finns matteböcker från två serier: Mattesafari och matteboken. Mellan dessa skiljer sig 
uppgiftstyperna litegrann. Några exempel av additionsuppgiftstyperna är Lägg till en talsort, Plus  
0-1000 utan övergångar och Plus 0-1000 med övergångar. Uppgiftstyperna för subtraktion liknar 
dessa och för multiplikation och division består uppgifterna främst av tabellövning.  

Uppgifterna har alla samma form, till exempel 539 + 336 = ___. De består av en så kallad standard-
uppgift med en ruta att skriva sitt svar i. Alla uppgifter ser likadana ur, det som skiljer sig åt är endast 
talen som ska beräknas och räknesättet. Bland taluppfattningsuppgifterna hittar man även några typer 
som behandlar addition. Till exempel finns det en som kallas Tal som tillsammans blir 1000. Här får 
man uppgifter som 840 + ___ = 1000.  

Matematiska kompetenser 
Utvecklar programmet elevens... 

...begreppsförståelse? Nej. Inte mer än att begrepp som tiotal och ental står 
skrivet på knapparna med vilka man väljer uppgiftstyp . 
Att detta skulle ge någon djupare förståelse om 
begreppen är dock inte troligt. 

...räknefärdigheter? Ja. Detta är den huvudsakliga kompetensen detta 
program utvecklar. 

...problemlösningsförmåga? Troligen inte. (Se problemdefinition på s. 6)  

...förmåga till matematiskt-logiskt resone-
mang? 

Nej 
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...inställning till matematik mot det 
positiva? 

Eventuellt. Detta program har inte mycket utöver själva 
räknandet. Ingen historia, ingen grafik att tala om, inga 
bilder, ingen musik och inget tal. Dessutom är upp-
gifterna av standardtyp. Ändå kan detta program 
givetvis utveckla en elevs inställning till matematik till 
det positiva om denne elev skulle finna just denna typ 
av uppgifter underhållande.  

 

Interaktivitet  
Mattemästaren erbjuder följande möjligheter till interaktivitet: 

- Val av uppgift. 

- Möjlighet att mata in tal som svar på uppgifterna. 

Följande responser ger programmet användaren: 

- Vid rätt svar får man en stjärna. Vid fel svar uppmanas man försöka igen. Efter tre försök får 
man veta det rätta svaret. 

Programmet har ingen funktion för att automatiskt ändra svårighetsgraden baserat på elevens presta-
tioner. 

4.3.4 VERKTYG FÖR LÄRAREN 
Till mattemästaren finns inget lärarverktyg. Därför blir det enda sättet för läraren att anpassa 
programmet till eleven att hjälpa eleven att navigera till den sorts uppgifter som denne för tillfället 
behöver träna på. Vad gäller diagnostisering finns ingen övrig information än den som presenteras för 
eleven. 

4.3.5 SAMMANFATTNING 
Det enda som egentligen skiljer detta program från vad som hade kunnat finnas i en vanlig lärobok är 
att svaren här skrivs med tangentbord istället för penna. Dessutom räknas poäng automatiskt på upp-
gifterna. Förutom dessa funktioner har man inte använt mycket annat av de möjligheter den digitala 
tekniken ger. Graden av interaktiv är låg. Multimediaanvändningen är  i princip obefintlig. Inga 
animationer och ingen annan grafik används för att visualisera matematiken. 

Uppenbarligen syftar detta program till att drilla eleverna i de olika uppgiftstyper som finns represen-
terade. Om uppgifterna ser likadana ut i elevernas mattebok kan detta program säkerligen vara ett bra 
alternativ för de som behöver lite omväxling eller tycker att det är jobbigt att skriva för hand. 

5 SLUTSATSER 
 
Under detta kapitel drar jag slutsatser utifrån arbetets frågeställningar. 
 

5.1 DEN FÖRSTA FRÅGESTÄLLNINGEN 
Vilka aspekter kan vara viktiga att ta hänsyn till i en analys av ett digitalt läromedel för matematik-

undervisningen?  

Då det sedan tidigare inte fanns något analysverktyg för digitala läromedel med matematikinriktning 
var jag tvungen att tillverka ett eget. För att ha någonstans att börja använde jag ett analysverktyg 
ämnat för läroböcker (Brändström, 2002) som grund och struktur. Därefter byggde jag på med 
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aspekter för att anpassa verktyget för det digitala mediet. Grundtanken med analysverktyget var att det 
ska kunna användas på alla möjliga matematikprogram. Samtidigt skulle det vara heltäckande och 
kunna innehålla alla delar av programmet som på något sätt kan påverka en elevs 
matematikutveckling. Dessa delar skulle sedan sorteras och kategoriseras för att få en överskådlig 
struktur som senare även skulle kunna vara till hjälp om man vill jämföra programmen. 

För att programmet skulle vara heltäckande var jag tvungen att utöka verktyget till att även innehålla 
olika möjligheter som det digitala mediet ger. Två av dessa är möjligheten att använda multimedia 
samt möjligheten att genom interaktivitet kommunicera med eleven. Både användandet av multimedia 
och interaktivitet i lärandesammanhang har visat sig vara mycket positivt för lärandet. (Evans & 
Gibbons, 2007; Mayer, 2009) Dock gav Mayers principer för lärande med multimedia vissa 
svårigheter. Principerna gäller multimedialärande i allmänhet, men var utvecklade för inspelade 
föreläsningsliknande presentationer vilket i vissa fall gjorde principerna svåra att anpassa till dator-
spel. Detta gjorde att jag endast använde mig av hälften av dessa principer. Det gör också att man 
måste ha detta i åtanke när man läser av resultatet. 

De aspekter och underfrågor jag tillslut använde mig av för att analysera programmen finns angivna i 
metodologiavsnittet (se s. 8). De bestod av huvudrubrikerna: 

- Upplägg - Beskrivning av spelets upplägg. 

- Layout - Beskrivning av spelets ljud och bild samt samspelet däremellan. 

- Innehåll - Beskrivning av matematiken i spelet samt elevens påverkan av spelet. 

- Verktyg för läraren - Beskrivning eventuella verktyg för läraren för att individualisera och 
diagnostisera eleverna. 

- Sammanfattning - Sammanfattning av ovanstående punkter för att få en bild över spelets 
styrkor och svagheter. 

Frågan är sedan om man kan använda dessa aspekter för att se om ett datorprogram är bra eller dåligt. 
Visst kan man med hjälp av analysen se om ett program verkar vara optimerat för att utveckla 
elevernas matematikkunskaper. Men samtidigt är detta verktyg långt ifrån en mall över hur det 
perfekta datorprogrammet bör vara. Datorprogram som används i matematikundervisningen hamnar 
ju i ett sammanhang av annat lärande. Det är därför upp till läraren att själv utvärdera program, 
förslagsvis med hjälp av dessa aspekter, för att sedan kunna använda det i undervisningen på bästa 
möjliga sätt. 

5.2 DEN ANDRA FRÅGESTÄLLNINGEN 
På vilket sätt kan tre digitala läromedel främja inlärningen i aritmetik utifrån aspekterna i 

föregående fråga? 

5.2.1 UPPLÄGG 
De tre testade programvarorna hade alla väldigt olika upplägg. Man skulle kunna se dem på en skala 
över hur spelbaserat programmet är. Högst på den listan skulle då Den flygande mattan där mate-
matiken endast är sekundär under den överliggande historien som man följer i spelet. En bra bit ner 
på listan skulle vi hitta Mattevärlden vilket saknar någon berättelse att följa. Mattevärldens spel-
moment skulle mer kunna liknas med några av de småspel som finns i Den flygande mattan. Längst 
ner på skalan finner vi Mattemästaren vilket, förutom funktionen som räknar antal rätta svar, snarare 
kan räknas som övningsverktyg än spel.  

Något mycket positivt med Mattevärlden är att det hade en utförlig lärarhandledning vilken bland 
annat innehöll programmets syfte. Ett uttalat syfte anser jag är till stor hjälp under en analys då man, 
kan se programmet utifrån syftet och de tankar som ligger till grund för programmet. Ett uttalat syfte 
saknade dock både Den flygande mattan och Mattemästaren.  
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5.2.2 LAYOUT 
Även i layouten fanns det stora skillnader mellan programmen. I Den flygande mattan består grafiken 
av datorgenererade stillbilder, i Mattevärlden tecknade bilder och i Mattemästaren webbgrafik. I 
Mattevärlden används grafiken främst till att verklighetsförankra och konkretisera matematiken, men 
i både Den flygande mattan och Mattemästaren används den nästan uteslutande i motiverande syfte.  

Vad gäller animationer är det i princip bara Den flygande mattan som har några. Dessa används inte 
till matematiken. Ljud finns i Den flygande mattan och Mattevärlden. I båda spelen handlar det främst 
om att läsa upp uppgifterna som spelaren ska göra. Att kombinera text, bild och ljud för att därmed ta 
del av multimedians fördelar är det egentligen inget program som gör på ett optimalt sätt. Matte-
mästaren har till exempel inget ljud alls. Man måste dock komma ihåg att detta program troligen 
designats för att vara enkelt och ljudlöst för att till exempel kunna användas på lektioner utan att störa 
andra elever. 

5.2.3 INNEHÅLL 
Alla program innehöll endast uppgifter och egentligen ingen förklarande matematik. Dessa uppgifter 
utvecklar de matematiska kompetenserna (se s. 5) främst Räknefärdigheten. Vad gäller problem-
lösningsförmågan är det alltid svårt att avgöra om en elev får öva på den med tanke på definitionen på 
vad problem är (se s. 6). Dock hävdar jag att Mattemästaren inte innehöll några uppgifter vilka utveck-
lade problemlösningsförmågan då programmet endast innehöll standarduppgifter med från början 
givna räknesätt. Huruvida programmen utvecklar en positiv inställning till matematiken är även det av 
självklara skäl svårt att bestämt avgöra. Däremot kan man se element i programmen som skulle kunna 
ha möjlighet till att utveckla denna kompetens.  

Vad gäller interaktiviteten i spelen bestod den i alla program främst av följande tre punkter: 

- Möjlighet att navigera med hjälp av musklickningar. 

- Möjlighet att svara på uppgifter med hjälp av tangentbordet. 

- En respons på svaret som eleven ger. 

Av programmen var det endast Mattevärlden som med hjälp av svaren som matats in från spelaren 
automatiskt justerade svårighetsnivån för att den ska passa eleven, samt vara dynamisk för att kunna 
bli högre desto längre eleven kommer i sin utveckling.  

5.2.4 VERKTYG FÖR LÄRAREN 
Den flygande mattan och Mattevärlden har verktyg för läraren. Mattemästaren saknar detta då det är 
ett lite enklare program. Gemensamt för de program som innefattar ett lärarverktyg är att i båda 
programmen får eleven lägga upp ett eget konto att spela spelet på. Med hjälp av detta konto kan man 
sedan se viss statistik över hur elevens spelande går. Denna statistik är mest utförlig i Mattevärlden. 
Mattevärlden har också bäst möjligheter att med hjälp av lärarverktyget anpassa svårighetsgraden 
efter elevens aktuella nivå.  

6 DISKUSSION 
 
I följande kapitel diskuteras rapporten i relation till dess inledning. Dessutom beskrivs på vilka sätt 

rapporten kan komma till användning för lärare i sitt arbete. Sist av allt presenteras förslag för 

fortsatt forskning utifrån det område denna rapport behandlat. 
 

Ale kommun har som första kommun i Sverige infört ett system där eleverna redan i årskurs ett får 
varsin bärbar dator i skolan. I projektets beskrivning finns syftet med det nya systemet att läsa. 
Datorerna ska hjälpa till att utveckla allt från elevernas läs- och skrivinlärning till värdegrundsarbete 
och informationssökning. Ingenstans står det att läsa att datorerna ska vara till hjälp i matematik-
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undervisningen. (Ale kommun, 2010) Genom denna rapport har det visat sig att det digitala mediet 
har mycket att tillföra matematikundervisningen. De olika typer av program som analyserats i 
rapporten har alla visat på olika sätt att använda digitala funktioner för att förhöja kvalitén på 
matematikundervisningen. Sedan har det dock också visat sig att även dessa program har mycket som 
skulle kunna förbättras. Delvis blev  mina egna erfarenheter om att programmen främst 
tillhandahåller drillningsträning till eleverna bekräftade. Samtidigt visar Mattevärlden hur man kan 
använda datorns interaktiva möjligheter för att konkretisera matematiken. Ett fåtal sådana exempel 
återfinns även i Den flygande mattan.  

Min förhoppning är att detta arbeta kan komma till praktisk användning i skolvärlden. Dels genom att 
i resultatet läsa om de tre analyserade programmen och hur dessa fungerar. Denna kunskap skulle 
sedan kunna ligga till grund för bedömningen om huruvida programmen är relevanta eller ej för den 
undervisning man planerar genomföra, men också hur programmen sedan kan användas på bästa 
möjliga sätt. Samtidigt hoppas jag att lärare ska kunna använda analysverktyget som mall för att själva 
kunna analysera andra program. Detta skulle då inte behöva vara i forskningssyfte utan även här bara 
vara till grund för sin egen undervisningssituation. 

Genom vidare forskning skulle man kunna utveckla det analysverktyg jag använt i detta arbete. Man 
skulle kunna fortsätta att justera rubrikerna och frågorna för att få ett så relevant verktyg som möjligt. 
Till exempel skulle man kunna göra specificeringar av verktyget inriktade på olika matematiska 
områden. Man skulle även kunna inkludera fler aspekter om man skulle använda verktyget i en 
empirisk studie där man till exempel låter elever spela spelet för att därefter svara på en enkät eller 
delta i en intervju. Nedan följer några frågor man i framtiden skulle kunna undersöka. 

- Vad ger dagens digitala läromedel för matematikundervisning för stöd för elever med läs- och 
skrivsvårigheter? 

- Vad ger dagens digitala läromedel för matematikundervisning för stöd för elever med 
svårigheter i matematik, till exempel dyskalkyli? 

- Vad kan dagens digitala läromedel för matematikundervisning ge för stöd för elever som 
behöver extra utmaningar i matematiken? 

- Hur kan man använda digitala läromedel för matematikundervisningen i undervisning där alla 
elever har varsin egen bärbar dator? 
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