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Sammanfattning 

Denna undersökning var en fallstudie vars syfte var att ta reda på vilka kvalitéer och 
möjligheter tre utvalda datorprogram har, samt hur fyra olika lärare använder och 
utnyttjar dem i sin matematikundervisning. Till denna fallstudie ett analysverktyg för 
att analysera datorprogrammen använts. Observationer genomfördes i fyra olika 
klasser.  För att få en djupare förstålse av användningen av datorprogrammen 
intervjuades de fyra lärarna om observationstillfällena. Analysen visade att 
datorprogrammen har många olika kvalitéer men att lärarna inte utnyttjar 
programmens alla möjligheter, framför allt inte möjligheten att individanpassa med 
hjälp av programmens olika kunskapsnivåer.   
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1. Inledning 
 

I detta kapitel beskrivs anledningen till varför vi valde att genomföra denna 
fallstudie. Vi anser att det är ett aktuellt och diskuterat ämne i dagens skola och vi 
tror att användandet av datorprogram i undervisningen kommer öka mer och mer. 
Kapitlet tar även upp centrala begrepp som är väsentliga för fallstudien. Därefter 
presenteras fallstudiens syfte och kapitlet avslutas med forskningsfrågorna.  
 
 
Idag är IKT i skolan ett mycket diskuterat ämne och det är fler och fler skolor som 
använder sig av olika former av tekniska hjälpmedel i skolan. Enligt Europeiska 
Skoldatanätet (2011) har både Svensk och europeisk politik sett att teknik används 
mer i skolorna och att det ökar hela tiden. De har även sett att tekniken är betydande 
för att nå sociala, pedagogiska och ekonomiska mål. Hylén (2011) påpekar att digital 
kompetens har utvecklats till kunskaper som krävs för det 21:a århundrandet. Med 
det menar han kunskaper som krävs för att kunna leva i dagens och framtidens 
samhälle. Det finns många definitioner på vad dessa kunskaper är, men vad 
definitionerna har gemensamt är att ämneskunskaper inte räcker utan man måste 
kunna använda sina kunskaper och färdigheter.  
 

”De flesta forskare är överens om att informations- och kommunikationsteknologi, 
IKT, har stor potential för bättre lärarande, men att detta inte sker per automatik i 
takt med teknikens utveckling. Det handlar om på vilket sätt man för in den i 
undervisningen. Pedagogiken är oerhört viktig.” (Calderon, 2012) 

 
Under vår lärarutbildning har vi sett ett ökat användande av IT och IKT i skolan och 
fått höra av våra kurskamrater att även de har sett denna trend. Detta har gjort oss 
intresserade av att se hur datorprogram används på en skola i Mellansverige där 
datorer har en stor plats i undervisningen. På skolan har elever i förskoleklass och 
ettan ett antal datorer i klasserna som de delar på och från årskurs två har eleverna 
varsin dator. Skolan använder många olika datorprogram och vi har valt tre som 
lärarna använder sig mest av. Datorer anses vara bra för elevers läs- och 
skrivinlärning och på skolan används Arne Tragetons metod ”skriva sig till läsning” 
vilket är en metod som utvecklar elevers läs- och skrivförmåga. Vi undrar istället hur 
skolan använder sig av datorprogrammen och vilka möjligheter de bidrar med till 
matematikundervisningen. Därför har vi i denna fallstudie analyserat tre olika 
datorprogram för att se vad de kan bidra med till matematikundervisningen. 
Observationer utfördes i fyra olika klasser och de fyra klasslärarna intervjuades för 
att se om och hur möjligheterna som programmen har utnyttjats i undervisningen på 
skolan. 
 
Eftersom skillanderna mellan begreppen IKT, IT är liten och att ett datorprogram 
kan klissificeras som båda förklaras först begreppen. Det begrepp som fallstudien 
återkommer till mest är datorprogram. IKT och IT är två begrepp som ingår i 
fallstudien eftersom datorprogram är framtaget från datorteknik och tillhör 
informations- och kommunikationsteknik.    
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IKT  
IKT är förkortningen för informations- och kommunikationsteknik. Enligt 
Skolverkets rapport 367 (2011) handlar IKT om kommunikation eller kunskap 
genom elektronisk teknik. De vanligaste teknikerna är datorer, Smart boards 
och miniräknare. Rapporten menar att dessa tekniker är av vikt för framtidens 
samhälle eftersom man kan använda dem på många olika sätt.     

  
IT 
IT står för informationsteknik och det är teknik som har tagits fram av 
datorteknik och telekommunikation. (Nationalencyklopedin, 2013)  

 
Datorprogram 

Det är olika program som kan utföras i en dator. (Nationalencyklopedin, 

2013). Johansson (2000) refererar till Jedeskog (1993) som delar in 
datorprogram i fyra olika kategorier, ”drillprogram” , ”skapa själv 
program”, ”verktygsprogram” och”program med innehåll”. Med 
”Drillprogram” menar  program där eleven bara svarar på frågor eller 
följer givna uppmaningar. I ”skapa själv” programmen får eleverna 
ramar för vad de kan göra men bestämmer själva upplägget på 
uppgifterna. ”Verktygsprogram” saknar innehåll men tränar istället 
elevernas färdigheter. I ”program med innehåll” finns information där 
eleverna kan lösa uppgifterna med hjälp av den på olika sätt. Johansson 
(2000) refererar till Öjelund i Gran (1998) som har delat in matematiska 
datorprogram i olika kategorier med tre huvudkategorier som författaren 
kallar för mindre program, större program och program för mera 
komplex problemlösning. Mindre program övar bara en viss del i 
matematiken och större program övar flera moment.  

2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna fallstudie är att ta reda på vilka kvalitéer tre utvalda datorprogram 
har, och vilka olika kunskapsformer hos eleverna datorprogrammen har möjlighet att 
utveckla. Vi vill även undersöka om dessa olika möjligheter tas till vara under 
lektionstid i fyra olika klasser, på en skola i Mellansverige i årskurs 1-3, och på vilket 
sätt.  
 

 Vilka kvalitéer har datorprogram som kan bidra till att utveckla 
matematikundervisningen i skolan?  

 Hur används programmen i matematikundervisningen? 

3.Tidigare forskning/ teori  
 
Detta kapitel behandlar olika teorier och tidigare forskning om datorer samt 
datorprogram i matematikundervisningen. Kapitlet börjar med en allmän 
beskrivning av användningen av datorprogram. Därefter beskrivs Mayers tolv 
principer för lärande med IKT eftersom både Tejnung och denna fallstudie 
använder sig av dessa principer i analyserna av datorprogrammen. Vidare 
beskrivs Tejnungs analysmall av datorprogram som är framtagen från analyser av 
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läroböcker och som kommer vara ett redskap i denna fallstudie. Kapitlet avslutas 
med lärares syn på datorer i matematikundervisningen. 

 

3.1 Datorer i matematikundervisningen 
Enligt Calderon (2012) är det viktigt att använda datorn med ett syfte, det räcker inte 
med att byta ut de traditionella inlärningsmaterialen som läroböcker, papper och 
penna mot datorn. Arbetssätten måste förändras annars ger inte datorn eleverna fler 
kunskaper. Datorn ska användas som ett verktyg i undervisningen, för att 
möjligheterna till utveckling då kan öka hos eleverna. Utifrån ett elevperspektiv är 
det en positiv effekt av datorn i undervisningen att elever känner sig hemmastadda i 
datorns värld, vilket leder till att deras motivation, nyfikenhet och kreativitet ökar. 
För lärare ger datorn möjlighet till individanpassning, variation och en chans att 
upptäcka världen i klassrummet. Faror med användningen av datorn i 
undervisningen är när den inte används på ett naturligt sätt, och att det inte finns ett 
tydligt syfte. En stor utmaning för lärare är att behålla kontrollen över vad eleverna 
lär sig och vad de upptäcker på internet. Elever kan möta sådant som läraren inte 
känner till eller inte kan, vilket leder till att läraren känner sig inkompetent och 
tappar kontrollen.    
 
Johansson (2000) har analyserat datorprogram och har sett att eleverna behöver 
fakta och färdighetskunskaper för att klara uppgifterna samt att det inte finns många 
övningar som tränar förståelse. Det är i problemlösningsuppgifterna som eleverna får 
träna på det. Hon har svårt att säga vilka uppgifter som övar förtrogenhetskunskaper, 
men hon tror ändå att regelbunden användning och övning kan leda till detta, fast 
risken finns att det bara blir automatiserat och att eleverna lär sig uppgifterna 
utantill. 
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) påstår att det finns tre olika aspekter till 
varför man kan använda sig av IKT i förskolan och skolan. Den första är 
inlärningsaspekten som innebär att undervisningen har blivit mer varierad och 
samspelet mellan elever och lärare har förändrats. Det har också visats att datorn har 
påverkat elever med särskilda behov positivt. Den andra aspekten är 
arbetslivsaspekten som handlar om hur viktigt det är att förskolan och skolan 
förbereder eleverna inför ett arbetsliv där de kommer möta och behöva använda sig 
av datorer. Den tredje aspekten heter demokratiaspekten, vilken går ut på att 
förskolan och skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning för att lära sig att 
använda datorn, eftersom det krävs för att få en fungerande demokrati i dagens 
samhälle. I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Utbildningsdepartementet, 2011) kan man även se dessa aspekter i målet att elever 
”kan använda en modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande...” (s.14) och i målet för matematik som säger 
att elever ”genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att 
använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar 
och för att presentera och tolka data” (s.62).  
 
Alexandersson m.fl. (2001) tar upp en undersökning om hur samspelet mellan 
eleverna påverkas av olika sammansättningar av grupper. Resultatet visar att det inte 
spelar så stor roll om grupperna är homogena eller heterogena utan förståelsen och 
lärandet ökar oavsett vem man sampelar och diskuterar med. Författarna skriver om 
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ett exempel där elever har fått i uppdrag att i par göra en problemlösningsuppgift 
med papper och penna och sedan en annan problemlösningsuppgift som de skulle 
lösa på datorn. Resultatet var att eleverna samarbetade bättre när de genomförde 
uppgiften på datorn. En anledning var att ingen av eleverna blev dominant och 
försökte lösa uppgiften själv, vilket istället visade sig under uppgiften med papper och 
penna. Författarna menar att en förklaring till att samarbetet ökade var för att 
uppgiften på datorn var upplagd som en tävling och elevernas gemensamma mål då 
var att vinna och uppgiften med papper och penna bara var en vanlig uppgift som 
eleverna skulle lösa. En annan förklaring är att uppgiften på datorn presenterades på 
ett annorlunda sätt och fängslade eleverna mer än vad uppgiften med papper och 
penna gjorde.  

3.2 Kvalitét av datorprogram/IKT  
Mayer (2009) har undersökt hur instruktioner kan designas med hjälp av 
multimedia, vilket förbättrar elevers förståelse av det presenterade materialet. Han 
har kommit fram till 12 olika principer för att få ett optimalt lärande med hjälp av 
multimedia. Principerna utgår ifrån forskningsbaserade teorier för hur människor lär 
sig bäst. Grundtanken i teorin är att människor lär sig både via en visuell och en 
auditiv kanal. Dessa kanaler kan bara hantera en begränsad mängd information, och 
att när människor lär sig så försöker de att ta ut den väsentliga informationen. I sin 
undersökning genomförde Mayer tester där olika grupper fick olika instruktioner. I 
några grupper användes en instruktion som var anpassad efter Mayers principer och i 
andra grupper använde han en som inte var anpassad efter principerna. Resultatet 
visar att de flesta människorna lärde sig bättre från presentationer med hjälp av 
multimedia när presentationen var anpassad efter principerna.       
 
Tabell 1: Priciper som minskar onördig bearbetning i lärandet med multimedia 

 
 
I tabell 1 visas hur människor lär sig bättre genom fem olika principer som minskar 
onödig bearbetning i lärandet med multimedia. 
 

 
Tabell 2: Principer för hantering av den väsentliga bearbetningen 

 
 
I tabell 2 beskrivs hur människor lär sig bättre genom tre olika principer för 
hantering av den väsentliga bearbetningen, det är processer för att förstå den viktiga 
fakta och för att göra den till sin egen. 
 

 

 

Sambandsprincipen onödigt material har tagits bort t.ex. Ord, bilder och ljud. 

Signalprincipen signaler som framhäver ordningen av det väsentliga materialet.

Överflödsprincipen bild och berättande utan text.

Närhetsprincipen när motsvarande text och bild presenteras nära varandra. 

Omedelbarhetsprincipen om motsvarande ord och bilder visas samtidigt.

Segmentsprincipen av anpassat tempo istället för i ett kontinuerligt  tempo.

Förståelseprincipen när de kan namnen och egenskaperna hos de viktigaste begreppen i en presentation.

Modalitetsprincipen från bilder och berättande än av bilder och text. 
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Tabell 3: Principer för att främja inre bearbetning i lärandet med multimedia. 

 
 
I tabell 3 redogörs hur människor lär sig bättre av fyra olika principer för att främja 
inre bearbetning i lärandet med multimedia.  
 
Tejnung (2010) har intresserat sig för hur lärare kan använda datorprogram i 
matematikundervisningen. Han såg i samband med Ale kommuns projekt ”en-till-en”  
ett ökande av användningen av datorer i undervisningen, men att många olika 
datorprogram för matematiken saknas. Tejnung tror att utbudet av datorprogram 
kommer att öka och på grund av det anser han att en analysmall av datorprogram är 
viktigt att skapa, för att kunna se vad datorprogrammen erbjuder. Han har tagit fram 
en analysmall till sin undersökning med hjälp av Mayers (2009) principer och olika 
läroboksanalyser. Analysmallen använder han sedan i tre analyser av datorprogram.  
Analyserna visade att datorprogrammen var olika, samt hade olika styrkor som kan 
vara till hjälp i matematikundervisningen. Resultatet av datorprogramsanalyserna 
visar även att programmen har brister. Den största bristen hos programmen var att 
det digitala mediets möjligheter inte tas tillvara på i programmen. Tejnungs resultat 
visar att analysmallen är användbar, men mallen är långt ifrån perfekt för att ta reda 
på om ett datorprogram är bra eller dåligt. Han menar att lärare kan använda 
analysmallen men att de själva ändå måste granska datorprogrammen för att sedan 
kunna anpassa dem på bästa sätt till sin undervisning.  
 
Analysmallen består av 5 delområden: upplägg, layout, innehåll, verktyg för läraren 
och en sammanfattning. Varje delområde kan fokuseras via underfrågor som man 
utgår ifrån i analyserna. Delområdena upplägg, layout och innehåll har Tejnung tagit 
från läroboksanalysen av Brändström (2002) men anpassat för att kunna analysera 
datorprogram. Delområdet verktyg för läraren la han till för att kunna ge en helhets 
beskrivning av programmet. Punkten multimedia ingår i analysen för att kunna se 
om program uppfyller Mayers (2009) principer. Tejnung har i sin analysmall bara 
använt sig av hälften av Mayers tolv principer därför att principerna var anpassade 
efter inspelade presentationer och inte efter datorprogram. Det medförde att en del 
av principerna inte passade in i hans analysmall av datorprogram.  I denna fallstudie 
bearbetas också bara hälften av principerna eftersom vi har utgått ifrån Tejnungs 
mall. Vi har utformat en egen analysmall utifrån Tejnungs analysmall som passar 
syftet och forskningsfrågorna i vår fallstudie, se analysmallen i metodikdelen (se 
s.10.) 
 
Skillnaden mellan Mayers (2009) tolv principer och Tejnungs (2010) analysmall är 
att Mayers grundtanke med principerna, som är forskningsbaserade på hur 
människor lär sig bäst, är att de ska var en hjälp vid skapande av presentationer med 
multimedia. Tejnungs grundtanke med analysmallen är istället att den ska vara en 
hjälp för lärare att se vad olika datorprogram kan erbjuda i deras undervisning. Det 
har han gjort på grund av att Mayers principer är baserade på teorier om hur 
människors lärande blir optimalt med hjälp av multimedia presentationer.  

Multimediaprincipen ord och bilder än från bara ord.

Personlighetsprincipen från en konversationsstil istället för i en formellstil.

Röstprincipen när rösten som berättar låter mänsklig.

Bildprincipen lär sig inte nödvändigtvis bättre när talarens bild syns.
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3.3 Lärares syn på datorer och datorprogram i matematikundervisningen 
Håkansson och Polito (2010) redogör i deras rapport om gymnasielärares syn på att 
använda datorn i matematikundervisningen. Lärarna anser att använda datorn i 
matematikundervisningen är positivt men ett hinder kan vara att eleverna inte lär sig 
grunderna i matematiken. Eftersom vårt samhälle går framåt i den teknologiska 
utvecklingen, menar lärarna att det är naturligt att använda sig av datorn i 
undervisningen för att främja elevernas teknologiska utveckling. En av lärarna tycker 
inte att användningen av datorn är viktigast, utan att elever får prova på olika 
material som inte hör till den traditionella undervisningen. Sociala medier är något 
som en del av lärarna ser som positivt för att snabbt kunna informera både elever och 
föräldrar om saker som rör skolan. Däremot tycker en av lärarna att det kan leda till 
att eleverna blir för bekväma när läraren hela tiden informerar, istället för att 
eleverna själva får ta ansvar för att ha koll på informationen. Fler fördelar som 
lärarna såg var att eleverna kan klara fler avancerade uppgifter och att det går 
snabbare med hjälp av dator. Nackdelar som lärarna ser med datorn i undervisningen 
är att eleverna kan se den som en leksak, och att lärarna upplever att de behöver vara 
med auktoritära för att få arbetsro i klassrummet. Lärarna anser att 
gymnasieeleverna oftare surfar på internet och bara spelar istället för att lösa 
uppgifter de har blivit ålagda att göra, under lektionerna.  
 
I Skolverkets (2013) rapport om IT-användning och IT-kompetensen i skola står det 
att Skolverket har fått i uppdrag att var tredje år undersöka hur IT-användningen och 
IT-kompetensen utvecklas i förskola, skola och vuxenutbildning. Rapporten visar att 
datorn har förändrat undervisningen på många positiva sätt i de flesta ämnena, men 
att IT-användningen inom matematiken inte har gjort stora förändringar. Rapporten 
visar även att de elever som får en egen dator från skolan använder den mer i all 
undervisning än de elever som får dela datorer. I rapporten menar lärarna att IT ger 
förutsättningar till att individanpassa undervisningen efter elevernas olika 
kunskaper. Grundskolläraren i rapporten tycker att it-användningen ökar 
motivationen hos eleverna och stimulerar deras lärande. Däremot konstaterar 
gymnasielärarna att IT inte har lika stor betydelse för elevers motivation och lärande. 
Något som alla lärarna är kritiska till är hur användandet påverkar elevernas 
utveckling av samarbetsförmågan och kommunikationsförmågan. Alexandersson 
m.fl. (2001) menar att den verbala kommunikationsförmågan inte utvecklas vid 
datoranvändandet utan den övergår till att eleverna bara pekar på datorskärmen och 
visar den andra eleven vad den ska göra. 
 
Johansson (2008) har undersökt hur mycket datorn används i 
matematikundervisningen, hur den används och vilken utbildning lärarna har i att 
undervisa med datorer. Rapportens resultat visar att i årskurs 1-9 är det vanligast att 
eleverna arbetar enskilt eller i mindre grupper. I samtliga årskurser används datorn 
mer som ett inlärningsinstrument, framför allt i arbetet med aritmetik. Lärarna i 
rapporten tycker att datorn i undervisningen är stimulerande, rolig, lustfylld, 
motivationsökande, variationsrik, ger snabb respons och ger möjligheter för 
individanpassning.   
 
Lärarstudenters syn på matematikundervisningen med datorer är att det är viktigt att 
elever tidigt får lära sig använda datorerna eftersom datorerna är en stor del av vårt 
samhälle. Studenterna menar även att det är viktigt att eleverna får arbeta 
tillsammans för att lära sig kommunicera, hjälpa och lära sig av varandra. Andra 
positiva effekter av att ha datorn i undervisningen är att de ger ett varierat arbetssätt 
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samt blir ett komplement till annat material. De studenter, vilka är negativa till 
datorprogrammen kritiserar inte det matematiska innehållet, utan sättet att använda 
datorerna på. De menar att datorerna inte får ersätta läraren och bli en barnpassare. 
Lärarstudenterna tycker att datorn kan användas som ett hjälpmedel i många ämnen, 
om man har ett genomtänkt och bra arbetssätt (Persson, 2004). 

4. Metodologi 
 
I detta kapitel beskrivs fallstudiens metoder för datainsamling, metoderna som 
används är urval, observationer, intervjuer och analyser av datorprogram. 
Därefter beskriver vi fallstudiens tillförlitlighet genom att motivera varför 
fallstudien är trovärdig, pålitlig och överförbar. Kapitlet avslutas med 
motiveringar på hur fallstudien följer de etiska aspekterna.  
 

4.1 Urval 
Denna undersökning är en upptäcktsstyrd fallstudie med syftet att ta reda på vilka 
kvalitéer tre datorprogram har, och på vilket sätt dessa används i fyra olika klassrum. 
Vi vill se om möjligheterna som datorprogrammen erbjuder tas till vara i 
matematikundervisningen. Enligt Denscombe (2009) är det bäst att använda en 
fallstudie när man vill gå djupare in i en fråga och på så sätt få förklaringar till något 
som sker. En av fallstudiens styrkor är att de oftast utgår ifrån flera olika källor och 
olika metoder som tillsammans ger ett tydligare resultat för man ser processer och 
relationer ifrån olika synvinklar.   
 
För att samla in information till vår fallstudie gjorde vi observationer i fyra olika 
klassrum. Under observationerna hade vi en dold roll och bara observerade 
lektionstillfällena. Vi intervjuade också klasslärarna om lektionerna som vi 
observerade. Vi gjorde även analyser av tre olika datorprogram genom att använda 
oss av delar från Tejnungs analysmall för datorprogram.  
 
Vi valde skolan med anledning av att de använder sig av datorer i deras 
matematikundervisning. En förfrågan till alla lärare på den utvalda skolan om 
deltagande i fallstudien och vilka datorprogram de använde sig av skickades ut. Fyra 
lärare ville ställa upp. Datorprogrammen som analyseras i denna fallstudie är 
Espresso, Elevspel och kunskapsstjärnan. Anledningen till att vi valde dessa tre 
program är för att det är de datorprogrammen som lärarna svarade att de använder 
mest i sin undervisning. Det var också en gemensam nämnare i 
matematikundervisningen för de fyra lärarna som observerades och intervjuades. 
 
De utvalda datorprogrammen: 

 Espresso – ett program som skolan köper licenser till, en per dator och inför 
varje termin. 

 Elevspel.se – ett gratisprogram på internet där man även kan bli medlem 
och spara sina kunskapspoäng man samlar ihop vid varje tillfälle.  

 Kunskapsstjärnan.se – ett gratisprogram på internet. 
 



8 
 

4.2 Observationer  
En av fallstudiens forskningsfrågor handlar om hur lärare använder sig av olika 
datorprogram i matematikundervisningen. För att få svar på det valde vi att göra 
observationer för vi trodde att observationer tillsammans med intervjuer i efterhand 
skulle ge oss den bästa informationen om hur datorprogrammen och deras 
möjligheter används i undervisningen. Vår tanke var att vi genom observationer och 
intervjuer skulle få se hur det går till i praktiken och sedan få möjlighet att fråga 
lärarna vad deras mål och syfte med lektionerna var. (Se bilaga 1 för 
observationsschemat). Enligt Patel och Davidson (2003) är observationer ett bra sätt 
att få information till undersökningar när man ska studera olika beteenden i 
naturliga situationer. De anser att den främsta användningen av observationer är när 
den används som grund för en undersökning som sedan utvecklas med hjälp av andra 
metoder. Däremot kan observationer vara tidskrävande, kosta pengar och väljs därför 
ofta bort. Men de skriver också att om metoden är den som är bäst ska den självklart 
väljas. 
  
Under observationstillfällena hade vi en dold roll för vi trodde att det skulle ge oss ett 
bättre resultat till vår rapport. Vi kunde då fokusera på observationerna och inte på 
att hjälpa och stötta eleverna under lektionerna. Patel och Davidson (2003) skriver 
att en nackdel med att vara deltagande observatör är att man kan påverka 
elevernas/gruppens naturliga beteenden, vilket kan påverka resultatet av 
observationen. Under observationerna placerade vi oss på olika platser i 
klassrummet, för att undvika att distrahera varandra. Innan observationerna gav vi 
information till föräldrarna  och lärarna , genom att lärarna informerade föräldrarna i 
veckobrevet. För eleverna berättade vi vad som skulle ske i klassrummet innan de 
aktuella lektionerna startade. Vi berättade inte i detalj om vad vi gjorde där och 
varför vi gjorde observationerna men vi berättade att vi ville se hur de jobbade med 
datorerna under deras matematikundervisning. Enligt Patel och Davidson (2003) bör 
man som en känd men inte deltagande observatör vänta lite med att börja sin 
observation för att elevernas beteenden ska vara naturliga och inte vara påverkade av 
att någon sitter och observerar. Efter observationerna diskuterade vi tillsammans vad 
vi sett under lektionerna och jämförde om vi uppfattat lektionen lika eller om vi sett 
olika saker. 
  
Vi förberedde observationerna genom att bland annat planera med lärarna att de 
skulle ha en matematiklektion under det tillfället, då vi skulle besöka dem. Vi var 
också tydliga med att informera läraren att vi ville vara med under en lektion, där de 
använde något av de tre datorprogrammen vi hade analyserat. De skulle inte planera 
någon speciallektion utan göra som de brukade. Vi förberedde också ett 
observationsschema som innehöll punkter, vilka handlade om våra frågeställningar 
för att kunna få svar på dem. Enligt Patel och Davidson (2003) är det bra att ha ett 
observationsschema för att observationen då blir mer strukturerad. Vi trodde även att 
det var lättare att göra en observation när man visste vad man skulle fokusera på. 
 
För att lättare kunna anlysera observationerna använde vi oss av de fyra frågorna från 
vårt observationsschema. Vi strukturerade upp den insamlade data för att sedan 
kunna jämföra och se likheter och skillnader vid de olika observationstillfällena. Efter 
att vi jämfört resultaten från observationerna beskrev vi om varje klass 
lektionstillfälle i en flytande och beskrivande text. Vi valde att dela in beskrivningen i  
fyra olika teman, bakgrund och syfte, arbetsättet, kunskapsnivåer och 
dataprogrammets för- och nackdelar. I bakgrund och syfte gers en beskrivning av 
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klassens storlek och lektionens uppstart. Under arbetssättet beskrivs hur eleverna 
arbetar under lektionen. I kunskapsnivåer beskriver vi vilka kunskapsnivåer eleverna 
arbetar med. I datorprogrammets för- och nackdelar skriver vi om lärarnas syn på 
datorprogrammen.    

4.3 Intervjuer 
Intervjuerna med lärarna genomförde vi efter observationerna, eftersom vi använder 
intervjuerna som en fördjupning av det vi såg under observationerna. Vi ville ta reda 
på vad lärarens syfte och synpunkter på användandet av dataprogrammen var, i deras 
undervisning. Vi förberedde intervjuerna med frågor utifrån vårt syfte och 
frågeställningar som vi ställde till alla lärarna, men under intervjuerna ändrade vi 
ibland ordningen på frågorna. Innan intervjun förberedde vi även nya följdfrågor 
utifrån vad vi sett under observationerna (se bilaga 2-5 för intervjufrågorna till varje 
lärare).  
 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer för att både ha några frågor som vi 
kunde jämföra svaren på, men också för att få rörliga och fria samtal med lärarna. 
Enligt Stukát (2005) är semistrukturerade intervjuer bra när man vill att intervjuerna 
ska bli anpassade och följsamma. Semistrukturerade intervjuer är bättre att använda 
om man vill kunna ställa fler följdfrågor för att få så fylliga och djupa svar som 
möjligt. Lärarna blev tillfrågade om detta, och godkände att intervjun blev inspelad, 
vi spelade in intervjuerna för att lättare kunna komma ihåg intervjuerna och för att 
kunna göra bra analyser av dem. Vi deltog båda två under alla fyra intervjuer. Vi 
anser att intervjuer var en bra metod för vår rapport för att få reda på lärarnas syfte 
och tankar kring deras lektioner. Enligt Denscombe (2009) är intervjuer en lämplig 
metod för att ta reda på människors tankar, idéer, åsikter och uppfattningar och man 
kan då gå in djupare och mer i detalj.  
 
För att kunna analysera och jämföra intervjuerna med lärarna, utgick vi ifrån de fyra 
gemensamma intervjufrågorna. Vi strukturerade upp vår data utifrån frågorna och 
jämförde sedan deras svar. Efter jämförelse av svaren strukturerade vi upp resultatet 
genom att beskriva observationstillfällena i fyra olika teman samt styrka det med 
lärarnas kommentarer. Vi valde även att ta med några beskrivande citat till 
sammanfattningarna av observationerna och intervjuerna. De individuella frågorna 
gav inte det resultat vi hade väntat oss, och därför uteslöt vi dem i vårt resultat.   

4.4 Datorprogrammen 
När vi analyserade datorprogrammen utgick vi ifrån Tejnungs (2010) analysmall. 
Innan vi gjorde analyserna tittade vi igenom mallen och anpassade den efter vårt 
syfte, genom att vi tog bort de frågor som vi inte tyckte var anpassade och relevanta 
för vår fallstudie. Vi behöll Tejnungs idé med de olika rubrikerna upplägg, layout, 
innehåll, verktyg för läraren och sammanfattning. Under vissa av de rubrikerna har vi 
sedan tagit bort några av underfrågorna, som vi inte ansåg passade vårt syfte med 
fallstudien och som inte var relevanta för vår fallstudie. I våra analyser av 
datorprogrammen har vi med Mayers principer för att vi anser att datorprogrammen 
är en del av lärandet med multimedia. Vi menar att om datorprogrammen är 
anpassade efter hans principer så kan man dra slutsatsen att de ger stora möjligheter 
för eleverna att lära sig mycket samidigt som de spelar datorprogrammens olika spel.    
När vi genomförde analyserna tittade vi på ett program i taget. Vi tog frågorna i 
samma ordningen som i analysmallen. För att få svar på frågorna fick vi läsa 
instruktionerna om övningarna, gå in i övningarna och testa att arbeta med dem. Vi 
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tittade även på datorprogrammets upplägg. För att lättare kunna jämföra analyserna 
gjorde vi tre olika tabeller, se tabell 4-6.  
 
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? 
 
Layout 
Ljud och musik  - Har programmet ljud eller musik? Vad har det för syfte? 
Multimedia   - Hur används multimedia i programmet? 
Mayers principer - 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? 
- Låter rösten som talar mänsklig? 

 
Innehåll 
Beskrivning  - Kort beskrivning hur uppgifterna ser ut. 
av uppgifterna  
Matematiska  - Utvecklar programmet elevens... 
kompetenser  ...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 utveckling genom att sammanfatta och utvärdera          
   ovanstående punkter. 
 

4.5 Tillförlitlighet 
Vår fallstudie är trovärdig för vi har använt oss av triangulering då vi har använt oss 
av tre olika metoder för att samla in data. Det ger resultatet en större trovärdighet 
eftersom man kan se resultatet ur olika perspektiv (Denscombe, 2009). För att få ett 
mer trovärdigt resultat från observationerna gjorde vi intervjuer i efter hand för att ta 
reda på lärarnas tankar och mål vilket ökar trovärdigheten med hjälp av 
respondentvalidering. Vi tycker att vår fallstudie är pålitlig för vi har varit två som har 
deltagit vid insamlingen av data och då fått fram ett resultat som båda har kunnat se 
och varit överens om. Vi tror att vår fallstudies resultat från observationerna och 
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intervjuerna eventuellt går att se på en liknande skola där eleverna också har en 
varsin dator. Resultatet från analyserna av datorprogrammens innehåll kan vara 
svårt att överföra till andra datorprogram. Vi tror sättet som lärarna använde 
datorprogrammen på kan förekomma på andra skolor. Om någon annan skulle 
genomföra vår fallstudie tror vi att den personen skulle få ett liknande resultat som 
oss, eftersom vi har beskrivit alla delar i fallstudiens genomförande noggrant. 

4.6 Etiska aspekter 
I denna fallstudie förhåller vi oss till vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 
krav. Informationskravet: genom att vi i förväg informerade skolan om vad vi skulle 
göra för både lärare, föräldrar och elever. Vi förmedlade detta genom att vi 
kontaktade alla lärarna på skolan och skickade ut en förfrågan om att delta i vår 
fallstudie och i den förfrågan fanns även vårt syfte och våra frågeställningar med, och 
annan information om fallstudien. Det gjorde vi för att de skulle få information om 
fallstudien men också för att deltagandet skulle vara frivilligt. Vi gav lärarna 
möjlighet att tänka efter, om de ville vara delaktiga eller inte. Samtyckeskravet: då 
deltagandet för lärarna var frivilligt fick vi deras samtycke, eftersom de anmälde sig 
frivilligt till vår fallstudie. Vi bad lärarna att informera föräldrarna om att vi skulle 
vara där men att deras barn inte på något sätt skulle bli granskade, eller att vi skulle 
skriva om dem, utan att det är datorprogrammen och användandet av dem i 
matematikundervisningen som vi observerar. Alla deltagare är anonyma då vi varken 
ger information om skolan vi är på, eller om vilka lärarna eller eleverna är. På så sätt 
uppfyller vi konfidentialitetskravet. Genom att det bara var vi som genomförde 
fallstudien som hade anteckningar om observationerna, intervjuerna och analyserna 
så uppfyller vi även nyttjandekravet.  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultatet från datainsamlingen med hjälp av 
observationerna, intervjuerna och analyserna av datorprogrammen. Först 
presenteras resultatet från datorprogramsanalyserna, presentationerna beskriver 
ett datorprogram i taget. Efter det presenteras tre tabeller som jämför de tre 
datorprogrammen, tabellerna visar vilka matematiska områden programmen 
behandlar, vilka kvalitéer de erbjuder och vilka av Mayers (2009) principer 
programmen följer. I slutet av kapitlet beskrivs resultatet från analyserna av 
observationerna och intervjuerna för en klass i taget.  
 

5.1 Analys av datorprogram 
Här presenteras resultatet från de tre datorprogrammen med hjälp av analysmallens 
upplägg. Vid varje delområde skrivs resultatet i en flytande text.  

5.1.1 Analys av Espresso 
Upplägg     Figur 1: Startsida Espresso 

Målgrupp 
Målgruppen som Espresso vänder sig till 
är förskoleklass till årskurs 6. 
Programmet är indelat i tre olika nivåer 
som är anpassade efter olika 
kunskapsnivåer. Första nivån är 
Nyckelpigan som är lättast, den andra 
nivån är Biet och den tredje nivån är 
Trollsländan. Dock står det inget i 
informationen om programmet om 
vilken åldersgrupp de olika nivåerna är 
anpassade för.   
    

 
Matematiska områden 
Espresso har ett stort utbud av olika matematiska områden. Under varje nivå 
finns det olika svårighetsgrader och matematiska områden.  

 
Nyckelpigan - behandlar talordning, känna igen tal, räkna antal, 
problemlösning, geometri, sortera, mönster, tallinjen, addition, subtraktion 
och taluppfattning 1-10. 
Biet - behandlar positionssystemet, tallinjen 0-1000, talen 1-20, talen 1-100, 
sortera, ordna och jämföra, känna igen talen, talordning, räkna antal, mätning, 
jämförelseord, problemlösning, uppskattning, bråk, de fyra räknesätten, 
klockan, månader, veckodagar, dubbelt och hälften, geometri, pengar, 
mätning, volym, vikt och mönster. 
Trollsländan- behandlar algebra, problemlösning, samband och förändring, 
area och omkrets, geometri, bråk, decimaltal, mätning, vikt, volym, pengar, 
klockan, uppskatta antal, procent, alla räknesätten, talordning, sannolikhet, 
statistik, tallinjen 0-10000 och tabellträning. 

 
 
 



13 
 

Syfte 
Programmet är skapat för att vara ett verktyg för lärarna. Det ska även vara 
tidsparande för lärarna och lätt att använda i undervisningen. Alla nivåernas 
moduler och övningar i programmet är kopplade till målen i Lgr11 (2011). 
Programmet uppdateras varje vecka för att det hela tiden ska finnas de senaste 
nyheterna. 

 
Layout 

Ljud och musik 
Programmet har ljud och musik men det finns inget skrivet syfte till detta på 
programmets hemsida. Programmet har muntliga förklaringar till varje 
uppgift och man kan genom att trycka på en knapp få uppgiften uppläst.  

 
Multimedia 
Med hjälp av analysmallen kan vi se att Espresso följer fyra av Mayers (2009) 
tolv principer för lärande med multimedia. Espresso följer 
multimediaprincipen för det är ett program som kombinerar ljud, bild, text 
och video tillsammans. Texterna till uppgifterna är nära sammankopplade 
med bilderna och vid längre instruktioner till uppgifter är det bara muntliga 
instruktioner till uppgifterna. Detta gör att programmet också följer 
närhetsprincipen. Programmet kan även kopplas till röstprincipen eftersom 
rösten som pratar låter mänsklig, och det är lätt att höra vad som sägs. 
Programmet kombinerar hellre bilder med tal än att kombinerar bilder med 
text, vilket stämmer överens med Mayers modalitetsprincip. Programmet 
följer också omedelbarhetsprincipen vilket innebär att bild och text visas 
samtidigt. 

 
Innehåll 

Beskrivning av uppgifterna 
Alla uppgifter ser olika ut och är olika mycket interaktiva. Allt från att eleven 
får trycka på ett svarsalternativ till att skriva in svaret själv och placera svaren i 
rätt ordning.  
 
Matematiska kompetenser 
I programmets beskrivning finns  Figur 2: Begreppsförståelse  
det statistik på hur eleverna kan 
träna sin begreppsförståelse, där 
står det att övningar som ger 
grundläggande förståelse om 
matematiska begrepp är 32 av de 
totalt 361 övningar som finns. 
Övningar som tränar att ha 
kunskaper om matematiska 
begrepp är 46 till antalet.  
För detaljer kring antal övningar 
i begreppsförståelse se figur 2. 
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Programmet visar även i statistiken  Figur 3: Räknefärdigheter 
om hur eleverna kan träna sina 
räknefärdigheter.  Det finns 43 av 
de totalt 363 övningarna där 
eleverna kan använda 
huvudräkning för att genomföra 
beräkningar med de fyra 
räknesätten. Övningar att kunna 
använda likhetstecknet på ett 
fungerande sätt är 17 till antalet.  
För detaljer kring antal övningar i 
räknefärdigheter se figur 3. 
 
 
 
 
 
I statistiken finns även  
beskrivet att det är 16 av 363   Figur 4: Problemlösningsförmåga 
övningar som tränar elevernas 
 problemlösningsförmåga. Det 
finns även 36 av 363 övningar 
som gör att eleverna får träna 
på att kunna lösa enkla 
problem i elevnära situationer. 
I statistiken finns det inte några 
specifika övningar där eleverna 
får träna sin förmåga 
till matematiskt-logiskt 
resonemang 
men vi menar att eleverna får 
träna på det genom 
problemlösningsuppgifterna. 
(se figur 4.)  
 
 
Programmet ger eleverna en positiv inställning till matematik och lust till att 
göra övningarna därför att övningarna ger positiv respons när eleverna klarar 
en uppgift. Vi ser att responsen är positiv och uppmuntrande, trots att eleven 
svarar fel. Programmet har många glada figurer, färger och ljud.  

 
Interaktivitet 
Programmet erbjuder eleverna att vara interaktiva eftersom de kan välja 
övningar inom varje nivå och i de nivåerna får de sedan välja uppgifter i olika 
nivåer.  

 
Programmet har en genomtänkt respons eftersom eleverna tydligt kan förstå 
när de gör rätt eller fel. När eleven svarar rätt på en uppgift svarar programmet 
med ”hurra” och applåder. Svarar eleven fel på uppgiften ger programmet 
olika respons. Eleven kan bland annat testa sig fram ett visst antal gånger men 
sedan visar programmet rätt svar. Ibland visar inte programmet något svar och 
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eleven kan testa sig fram ända tills det blir rätt. På vissa av uppgifterna är det 
en gubbe som dyker upp och gör tummarna ner och lipar men det är ändå på 
ett glatt och positivt sätt som inte känns nedlåtande. På uppgifter där eleven 
ska dra alternativ till en svarsruta och drar fel svarsalternativ flyttar sig 
svarsalternativet till utgångspunkten igen och eleven får göra ett nytt försök. 

 
Verktyg för läraren 

Anpassning 
Läraren har stora möjligheter att anpassa programmet till elevernas olika 
kunskapsnivåer då det finns tre svårighetsnivåer och inom varje nivå finns det 
många olika uppgifter inom olika områden.  

 
Diagnos 
Programmet visar inte elevernas svagheter eller styrkor eftersom inget resultat 
visas när spelomgången är färdig. 

 
Sammanfattning 
En av programmets styrkor är att det har ett tydligt syfte som känns genom tänkt och 
välarbetat. En annan styrka är att programmet har funktioner som är till stor hjälp 
för läraren att lätt hitta övningar inom det område som man vill arbeta med. Andra 
styrkor är att programmet uppdateras minst en gång i veckan och att övningarna är 
kopplade till målen i Lgr11 (2011).  
 
Programmet vänder sig till en bred målgrupp och erbjuder många olika varierade 
övningar inom många olika matematiska områden. Eleverna får även många olika 
möjligheter i de olika övningarna att öva på sin begreppsförståelse, 
problemlösningsförmåga, sina räknefärdigheter och matematiskt-logiska 
resonemang.  
 
Responsen som programmet ger eleverna tycker vi är direkt, positiv, uppmuntrande 
och skapar lust hos eleverna att fullfölja uppgiften, samt att testa sig fram till rätt 
svar. Responsen som eleverna får vid fel svar är ändå på ett positivt sätt där eleverna 
inte behöver känna att de inte kan. Vi tycker att programmets respons känns 
genomtänkt då det i vissa uppgifter visar rätt svar när eleven inte har gett rätt svar 
efter ett visst antal gånger. 

 

5.1.2 Analys av Elevspel 
Upplägg 

Målgrupp    Figur 5: Startsida Elevspel 
På Elevspels hemsida finns ingen 
specifik information om vilken 
åldersgrupp som spelet är anpassat för. 
Endast att det är ett kunskapsspel för 
barn. 

 
Matematiska områden 
I Spelet behandlas siffror, de fyra             
räknesätten, räkna med pengar, 
talkamrater, taluppfattning och klockan.  
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Syfte 
Elevspels olika spel är skapade för att vara pedagogiska, utvecklande, 
utmanande för barn i olika kunskapsnivåer, ett komplement till läxan och att 
de ska vara roliga. 

 
Layout 

Ljud och musik 
Inget spel på Elevspels hemsida har varken ljud eller musik. 

 
Multimedia 
Med hjälp av analysmallen kan vi se att Elevspel följer tre av Mayers tolv 
principer för lärande med multimedia. Elevspel har text och bild till spelen 
men det finns inget ljud. Texten och bilderna är placerade nära varandra som 
gör att programmet följer närhetsprincipen. Programmet följer 
multimediaprincipen eftersom ord och bilder kombineras i programmets olika 
spel. I omedelbarhetsprincipen menas att programmet visar ord och bild som 
hör ihop samtidigt och detta gör Elevspel i sina olika övningar.   

 
Innehåll 

Beskrivning av uppgifterna 
Programmet innehåller olika områden och i varje område finns det olika 
nivåer. När man jobbar med de olika uppgifterna är det mest vanligt att man 
får välja rätt svar genom att man får trycka på rätt svar, eller att man själv får 
skriva i rätt svar.  

 
Matematiska kompetenser 
Programmet utvecklar elevernas begreppsförståelse genom att det i 
uppgifterna använder de korrekta matematiska begreppen. Eleverna får 
möjlighet att lära sig namnen på de fyra räknesätten och de får lära sig 
begreppen term, talkamrat, klockans olika benämningar för tid, ental, tiotal 
och hundratal. I programmet ges det även möjlighet för elever att utveckla sina 
räknefärdigheter eftersom det finns uppgifter inom alla fyra räknesätten. De 
får också träna huvudräkning, logiskt tänkande samt förståelse för 
likhetstecknet. I programmet finns det även uppgifter som kan leda till att 
eleverna får utveckla ett matematiskt-logiskt resonemang. Det kan de träna på 
under spelen memory, fyra i rad och ett skjutpussel som ligger inom området 
som kallas för hjärngympa. Programmet kan utveckla en positiv inställning 
mot matematik hos eleverna, då det är ett stilrent program som lockar 
eleverna till att räkna matematik. Vi menar att programmets spel lockar fram 
en vilja hos eleverna att klara uppgifterna, därför att de får samla 
kunskapspoäng när de spelar. Spelet ger också positiv respons till eleverna när 
de klarar uppgifterna som vi tror gör att eleverna blir uppmuntrade till att 
räkna mer. Vi anser att det inte finns några möjligheter för eleverna att få 
utveckla sin problemlösningsförmåga eftersom det inte finns några 
problemlösningsuppgifter, men de får utveckla ett logiskt och strategiskt 
tänkande som vi ändå tycker hör till problemlösning. 
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Interaktivitet 
I Elevspel får eleverna vara interaktiva eftersom de kan välja uppgifter och 
nivåer fritt i programmet. I de olika spelen är eleverna interaktiva när de får 
klicka på rätt svar eller skriva in rätt svar i en ruta.  

 
Elevspel ger stor respons till den som spelar, då det vid ett rätt svar blir grönt 
och man kommer vidare till nästa uppgift, men om man svarar fel blir det rött 
och man får försöka igen. Det finns även kunskapspoäng som man samlar på 
sig när man spelar i programmet, och  efter ett visst antal rätt på en nivå, får 
man en kunskapspoäng och nivån blir grön i menyn. När man har klarat nivån 
och får en kunskapspoäng, visas en skylt där det står, bra gjort, plus att man 
får en kunskapspoäng. Runt skylten visas raketer och stjärnor.   

 
Verktyg för läraren 

Anpassning 
Programmet innehåller områden med olika nivåer vilket ger lärare stora 
möjligheter att anpassa spelen efter elevernas olika kunskapsnivåer.  

 
Diagnos 
Programmets kunskapspoäng ger stora möjligheter för lärare att se elevers 
styrkor och svagheter eftersom läraren kan se vilka nivåer eleven har fått 
kunskapspoäng på, då en nivå blir grön när den är avklarad. Skapar man en 
inloggning till eleverna, kommer även elevernas kunskapspoäng och avklarade 
nivåer att sparas, för att enklare ha koll på vilka nivåer som eleven behöver öva 
på samt vilka nivåer som eleven har klarat av. 

 
Sammanfattning 
En av programmets styrkor är att de har ett tydligt syfte, vilket de uppfyller väldigt 
bra. En annan styrka är att uppgifter eller övningar är tydliga med både bild och text, 
vilket gör att det blir lätt för eleverna att förstå vad de ska göra och att eleverna blir 
inspirerade. Andra styrkor är att programmet har många olika matematiska områden 
och att det finns flera olika kunskapsnivåer för alla åldrar.  
 
I programmet kan man samla på sig kunskapspoäng efter att man klara en nivå, 
vilket vi tror ger eleverna en sporre till att vilja kunna klara så många nivåer som 
möjligt. Det kan även skapa en tävling mellan eleverna då de jämför med varandra 
om hur många poäng de har fått.  
 
Programmet behandlar matematiska kompetenser som begreppsförståelse, 
räknefärdigheter, problemlösning och matematiskt- logiskt resonemang i de olika 
övningarna. Det finns även flera olika uppgifter inom varje kompetens.  
 
Responsen som ges i programmet tycker vi är bra eftersom det är en tydlig och 
uppmuntrande respons vid rätt svar. Responsen är även tydlig vid fel svar då elevens 
svar blir rött och eleven får testa igen.  
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5.1.3 Analys av Kunskapsstjärnan 
Upplägg 

Matematiska områden   Figur 6: Startsida Kunskapsstjärnan 
I Kunskapsstjärnans olika spel 
behandlas områdena klockan, de fyra 
räknesätten, miniräknaren, tiokamrater, 
räkna antal och likhetstecknets 
betydelse i olika uppgifter.  

 
Målgrupp 
Kunskapsstjärnan riktar sig                  
inte till någon speciell målgrupp. 

 
Syfte 
Kunskapsstjärnans syfte med de olika spelen är lek, lär och ha roligt. 
Kunskapsstjärnan är noga med att skapa spel och uppgifter som håller sig 
inom deras värderingar för de vill inte sprida värderingar som inte stämmer 
med deras värdegrund. Deras värdegrund behandlar frågor om demokrati, icke 
våld, könsroller, religion och politik.  

 
Layout 

Ljud och musik 
I programmet finns det varken ljud eller musik. 

 
Multimedia 
Med hjälp av analysmallen kan vi se att Kunskapsstjärnan delvis följer tre av 
Mayers tolv principer för lärande med multimedia. En av de principerna är 
multimediaprincipen för programmet har text och bilder men inne i de flesta 
övningarna finns det bara bilder och ingen skriven text som beskriver vad 
eleven ska göra. Den andra principen är omedelbarhetsprincipen för 
programmet visar, i några av spelen, ord och bilder som hör ihop samtidigt. 
Den tredje principen är närhetsprincipen eftersom programmet har några spel 
som visar text och bild som hör ihop nära varandra. 

 
Innehåll 

Beskrivning av uppgifterna 
Programmet innehåller olika områden. Eleverna får bland annat öva på att 
räkna antal, de fyra räknesätten och multiplikationstabellen. I nästan alla 
uppgifter kan man välja olika nivåer. Eleverna får trycka eller skriva eller välja 
rätt svar på uppgifterna.  

 
Matematiska kompetenser 
Den begreppsförståelse som eleverna får träna i programmet är de fyra 
räknesätten namn och klockans olika begrepp. I programmet tränar eleverna 
sina räknefärdigheter genom att räkna antal och de fyra räknesätten samt 
likhetstecknets betydelse.  

 
Interaktivitet 
Eleverna kan själva välja uppgift och svårighetsgrad. I uppgifterna får de 
antingen välja rätt svarsalternativ eller skriva rätt svar.  
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När eleven svarar rättsvarsalternativ på uppgiften visas respons genom att 
uppgiften försvinner och ordet rätt kommer fram och i vissa spel kommer det 
även en stjärna vid varje rätt svar. När eleven ger ett felaktigt svar står istället 
ordet fel, på vissa spel står det varken rätt eller fel. Eleven kan på vissa spel få 
reda på vilken tid det tog att svara på alla uppgifter och de kan få reda på 
antalet rätt de hade på en spelomgång.  

 
Verktyg för läraren 

Anpassning 
Det finns möjligheter för läraren att anpassa undervisningen till elevernas 
olika kunskapsnivåer genom olika övningar och kunskapsnivåer.  

 
Diagnos 
Programmet kan visa hur det gick för eleven efter en spelomgång men det är 
inget som sparas eller finns kvar.  

 
Sammanfattning  
En av programmets styrkor är att det har ett tydligt syfte som ger en bra bild av vad 
de vill förmedla. En annan styrka är att programmet har en tydlig startsida och även 
tydligt under fliken matematik där man lätt kan förstå vad man får öva på i de olika 
uppgifterna. Dock anser vi att vissa av spelen har otydliga instruktioner om vad man 
ska göra på uppgifterna och på vissa spel finns det ingen instruktion alls.  
 
Programmet behandlar få matematiska områden vilket leder till att utbudet inte är så 
stort eller varierat. Däremot finns det många olika kunskapsnivåer där programmet 
kan användas av en bred målgrupp. Programmet har inte så många matematiska 
kompetenser som eleverna får träna, det är mest räknefärdigheter. 
 
Eftersom programmet inte har ljud, bilder eller figurer som ger respons när man 
spelar, tror vi att programmet kan upplevas som tråkigt, inte lustfyllt och gör det 
svårare för eleverna att förstå programmets uppgifter. Programmet har mest bilder i 
övningarna utan någon text som förklarar övningen, och det gör att vissa av 
övningarna känns väldigt otydliga och svåra att förstå. 
 
Positivt och negativt i programmet är att spelen ger information om tiden det tog att 
genomföra uppgifterna, även antal rätt efter en spelomgång i vissa av spelen. Detta 
kan vara både en sporre för eleverna men också ett stressmoment om de börjar tävla 
och jämföra resultaten med varandra. 
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Espresso Elevspel Kunskapsstjärnan

Taluppfattning

De fyra räknesätten

Problemlösning

Geometri

Mönster

Dubbelt/hälften

Volym/längd/vikt

Procent

Sannolikhet/statistik

Klockan

Pengar

Tallinjen

Positionssystemet

Area/omkrets

Bråk

Decimaltal

Jämförelseord

Algebra

Samband och förändring

Månader/veckodagar

Sortera

Lägesord

Miniräknaren

5.2 Sammanfattning av datorprogramens egenskaper  
Här visas tre tabeller som redogör för programmens matematiska områden, 
kompetenser och vilka av Mayers principer som programmen följer. Tabellerna 
tydliggör skillnaderna och likheterna mellan de tre datorprogrammen.  
 
Tabell 4: Matematiskaområden 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
I tabell 4 kan man se vilka matematiska områden de tre programmen erbjuder i sina 
olika övningar. Espresso erbjuder användaren att öva på alla matematiska områden 
förutom lägesord och miniräknaren. Elevspel erbjuder användaren sex av tjugotre 
matematiska områden, dessa är lägesord, månader/veckodagar, pengar, klockan, de 
fyra räknesätten och taluppfattning. Kunskapsstjärnan erbjuder användaren fyra av 
tjugotre matematiska områden, dessa är miniräknaren, klockan, de fyra räknesätten 
och taluppfattning. Klockan, taluppfattning och de fyra räknesätten har de tre 
datorprogrammen gemensamt.  
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Espresso Elevspel Kunskapsstjärnan

Programmets målgrupp

Uttalat syfte

Ljud och musik

Begreppsförståelse

Räknefärdigheter

Problemlösningsförmåga

Matematiskt-logiskt resonemang

Positiv inställning till matematiken

Interaktivt

Respons

Automatisk anpassning till elevers kunskapsnivå

Möjlighet till att individanpassning

Visar styrkor hos eleverna

Visar svagheter hos eleverna

Espresso Elevspel Kunskapsstjärnan

Multimediaprincipen

Modalitetsprincipen

Överflödsprincipen

Närhetsprincipen

Omedelbarhetsprincipen

Röstprincipen

  
Tabell 5: Sammanställning av analyserna av datorprogrammen 

 
I tabell 5 visas bland annat vilka matematiska kompetenser eleverna får öva i de tre 
datorprogrammen. Figuren visar också om programmen har en specifik målgrupp, 
ett skrivet syfte och om programmet ger respons. Inget av programmen anpassar sig 
automatiskt efter elevernas kunskapsnivåer. All tre programm ger emellertid respons, 
ger möjlighet till individanpassning och utvecklar elevernas begreppsförståelse och 
räknefärdigheter.  
 
 

Tabell 6: Mayers principer för lärande med multimedia 

 

I tabell 6 kan man se vilka av Mayers principer som programmen följer utifrån 
analysmallen. Det som programmen har gemensamt är att de följer 
multimediaprincipen, omedelbarhetsprincipen och närhetsprincipen. 

5.3 Användning av datorprogram i matematikundervisningen och lärarnas 
tankar 
Här kopplar vi ihop varje klass med tillhörande observation och intervju och 
beskriver dem utifrån fyra teman.  

5.3.1 Klass 1 
Bakgrund och syfte  
Lärare 1 undervisar i en årskurs 2 med 22 elever. Lektionen som observerades 
började med en kort muntlig introduktion i helklass. Introduktionen handlade om 
vad eleverna skulle göra under lektionen. 
 
Elever som inte hade hunnit jobba fram till stoppsidan i matematikboken fick börja 
med att arbeta i sina böcker. De elever som var klara fick istället använda varsin dator 
och vara inne på Elevspel och spela valfria spel under fliken ”räkna matte”. Det 
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arbetet pågick under ungefär 15 minuter. Efter det gjorde Lärare 1 en paus för att säga 
att alla eleverna i klassen skulle jobba på Elevspel. Läraren visade på tv:n i 
klassrummet inför alla elever vilka uppgifter som var lämpliga att jobba med. 
Eleverna jobbade så under resten av lektionen förutom de sista fem minuterna då de 
istället fick välja om de skulle fortsätta med räkneuppgifter eller göra uppgifterna 
som kallas vardagskunskap.  
 
Lärarens syfte med användandet av datorprogrammet till denna lektion var att detta  
var en tilläggsuppgift till matematikboken. Datorprogrammet skulle vara ett 
extramaterial efter att eleverna jobbat fram till stoppsidan i boken. Läraren visste att 
inte alla elever skulle hinna bli klara i boken och det var därför läraren gjorde en paus 
och sedan lät alla få jobba med datorn. Läraren ville att alla skulle få en chans att 
jobba med datorn, något som läraren anser är viktigt för att ingen elev ska behöva 
känna att de aldrig får jobba med datorn. Även om läraren i denna lektion hade fritt 
val av uppgifter så menar läraren ändå att det är viktigt att ha ett mål med 
användandet av datorn i undervisningen.  
 
Arbetssättet 
Under lektionen arbetar eleverna enskilt med elevspel på varsin dator. Läraren 
tillåter ändå eleverna att småprata med varandra vilket leder till att de visar och 
hjälper varandra. Alla elever arbetar med Elevspel i matematikområdet men väljer 
själva vilka uppgifter de vill arbeta med. 
 
Läraren brukar variera om eleverna ska jobba enskilt, i par eller i grupp under sina 
lektioner beroende på vad de ska jobba med. 
 

Lärare 1  - ”Det varierar, i det här fallet var det ju egentligen allihop...” 
Intervjuare  -”Brukar eleverna jobba i par eller i grupp?”  
Lärare 1 - ”Det har vi gjort innan när de hade som en dator per två, alltså de 

delade, vi hade halvklassuppsättning. Då hade man ju datapar, i 
bland så valde jag att göra så att den andra jobbade i matteboken 
och den andra jobbade. Men det var också roligt att se när de 
jobbade tillsammans, speciellt när man kommer till de här 
problemlösningarna.”  

 
Läraren anser att det bästa arbetssättet för att lättare kunna individanpassa 
uppgifterna och kunskapsnivåerna efter eleverna, är när man har olika stationer i 
klassrummet där man arbetar med olika uppgifter. Då är det bara en liten grupp 
elever som arbetar med datorn och den gruppen är inte i lika mycket behov av hjälp 
eftersom datorprogrammen är självinstruerande. Läraren kan då lägga tiden på att 
styra elevernas nivå och uppgifter.    
 
Kunskapsnivåer 
Eleverna fick välja område och svårighetsgrad själva eftersom lärare 1 inte alls styrde 
vilka uppgifter eller nivåer eleverna skulle arbeta med. 
 
Lärarens tanke att eleverna fick välja uppgifter och svårighetsgrad var att eleverna 
skulle få testa sig fram och upptäcka själva vad de kan eller vad de inte kan. Läraren 
tror ändå att de flesta eleverna väljer att börja med lättare nivåer och fortsätter till 
svårare nivåer. Men enligt läraren finns det också elever som väljer att börja med de 
svårare uppgifterna och backar tillbaka till de lättare. Läraren är positiv till att 
eleverna ändå provar sig fram och vågar testa svåra uppgifter som de inte har jobbat 
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med så mycket. Är eleverna inne på en uppgift som de inte har arbetat med, försöker 
läraren styra eleven till att göra någon annan uppgift.  
 
 
Datorprogrammets för- och nackdelar 
Den bästa fördelen vilken läraren anser att Elevspel har, är att det är ett 
gratisprogram på internet som alla kan komma åt. Då har eleverna också kunnat 
använda detta spel hemma vilket också har lett till positiva kommentarer från 
föräldrarna. Eftersom programmet är gratis blir det dessutom  ekonomiskt 
fördelaktigt ur skolans perspektiv. En annan fördel läraren ser med Elevspel, är att 
det är lätt för eleverna att hitta bland de olika uppgifterna för att programmet är så 
tydligt. En nackdel vilken läraren menar med Elevspel, är att eleverna direkt kan 
hoppa till de svårare nivåerna, men ser det i vissa fall som en fördel. En annan 
nackdel är kunskapspoängen som man kan samla i programmet för de kan leda till att 
eleverna tävlar och jämföra sig med varandra. Att teknik ibland kan strula och att 
uppkopplingen till internet inte alltid fungerar anser läraren också hör till nackdelar 
med datorprogram.  (Se bilaga 2 för intervjufrågorna till lärare 1) 
 

5.3.2 Klass 2 
Bakgrund och syfte 
Lärare 2 undervisar i en årskurs 3 med 22 elever. Läraren börjar lektionen med en 
kort introduktion om lektionens upplägg. Eleverna jobbade på bra under lektionen. 
De eleverna som arbetade i mattehäftet, bad om mer hjälp i början och eleverna som 
jobbade med Elevspel var mer självgående. 
 
Lärarens syfte med lektionen var att eleverna skulle få repetera och befästa sina 
kunskaper både genom uppgifter på datorprogrammet och i mattehäftet. Läraren 
märkte själv att det arbetssättet gav mer tid till att hjälpa de eleverna som inte 
arbetade med datorn.  
 

” Jag märkte nu att jag får mer tid att hjälpa dem andra medan datorn ändå har ett 
lärandesyfte, att endera befästa något som eleverna redan kan men att de lär sig att 
hantera det på dator...(störningar)...repetition, de lär sig helt enkelt något nytt men 
att jag behöver inte vara där och hjälpa dem lika mycket. Det ger mig mer tid att 
hjälpa dem andra som jobbar i böckerna.”(Lärare 2). 

 
Läraren hade haft samma lektion dagen innan men då hade de elever som jobbade 
med datorn under denna lektion istället fått jobba i mattehäftet. Det var därför 
läraren bara hade en kortare introduktion till denna lektion. Eleverna visste hur 
upplägget var, vilket ledde till att de flesta eleverna blev självgående.  
 
Arbetssättet  
Under hela lektionen jobbar halva klassen med datorprogrammet Elevspel på varsin 
dator. Eleverna jobbar enskilt under lektionen både med böcker och med 
datorprogrammen. Läraren hade skrivit instruktioner på tavlan om vilka övningar på 
Elevspel till ena halvan av klassen som skulle arbeta med datorn. Läraren hade även 
skrivit instruktioner till den andra halvan av klassen som skulle jobba i ett mattehäfte 
där läraren hade skrivit ca 15 uppgifter att arbeta med. 
 
Läraren låter eleverna oftast jobba enskilt och tillåter eleverna att småprata och 
hjälpa varandra. 
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Kunskapsnivåer 
Majoriteten av elever som jobbar med datorn, börjar med den första nivån och går 
vidare till nästa när de har klarat en nivå. 
 
Läraren tycker att Elevspel är ett datorprogram som är bra anpassat efter elever i 
årskurs 3. Läraren tror att programmet kan vara för svårt för lägre åldrar och inte 
tillräckligt utmanande för högre åldrar. Däremot tycker läraren att man kan använda 
programmet i lägre åldrar men att det krävs att läraren är mer delaktig när eleverna 
jobbar. Anledningen till att eleverna skulle börja med den första nivån och sedan gå 
vidare när de har klarat den, är att läraren anser att det är bra för eleverna då deras 
kunskap blir mer befäst. Även om de kan den första nivån, blir det ändå en 
bekräftelse att de klarar den nivån. Läraren anser att det bästa för eleverna är att följa 
nivåerna i turordning, och inte hoppa fram och tillbaka då de kan bli avskräckta.   
 
Datorprogrammets för- och nackdelar 
Läraren anser att fördelen med Elevspel, är att det blir som ett komplement till 
matteboken. Andra fördelar är att det är lekfullt och undervisande. En nackdel med 
Elevspel är att Läraren inte tycker att programmet är färdigutvecklat och att de skulle 
behöva ett bredare sortiment. (Se bilaga 3 för intervjufrågorna till lärare 2). 

5.3.3 Klass 3 
Bakgrund och syfte 
Lärare 3 undervisar i en årskurs 1 med 23 elever. Läraren börjar lektionen med en 
lång genomgång om det som eleverna ska jobba med i matematikboken. Läraren 
genomförde inte den genomgången på tavlan utan använde sig utav material och 
visade uppgiften konkret. Efter genomgången visar läraren på tv-skärmen, som finns 
i klassrummet, vilka övningar de ska arbeta med på datorprogrammet Espresso. 
Arbetet med matteboken sker i ett annat klassrum och eleverna som arbetar med 
datorn sitter i deras vanliga klassrum. 
 
Lärarens syfte med lektionen var att ge eleverna mer övning inom det område som de 
nu jobbade med i matematiken. På grund av strulet med internetuppkopplingen, blev 
syftet med lektionen påverkat eftersom eleverna då fick jobba med andra uppgifter än 
planerat. Läraren använder datorprogrammet dels som ett komplement till de 
praktiska övningarna, dels till matteboken.  
 
Arbetssättet  
Klassen delades in i halvklasser och fick jobba enskilt med antingen boken eller på 
Espresso och sedan bytte de uppgift efter halva tiden. Internetuppkopplingen 
strulade så eleverna kunde inte göra de uppgifterna läraren hade introducerat för 
eleverna under genomgången, och istället fick de gå in på kunskapsstjärnan. På 
kunskapsstjärnan fick eleverna välja uppgifter inom två områden och i varje område 
fick de sedan välja fritt vilka uppgifter de ville göra.   
 
Under denna lektion fick eleverna jobba enskilt men läraren brukar variera och kan 
låta eleverna jobba parvis och även att de jobbar i programmet i helklass. Läraren 
visar uppgiften på tv-skärmen så att alla kan se, samarbeta och lösa uppgiften. 
Läraren tycker att det är okej att eleverna samarbetar, småpratar och hjälper 
varandra vid enskilt arbete så länge de håller sig till ämnet.   
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Kunskapsnivåer 
Eleverna arbetade med samma område där de fick de välja vilka uppgift och nivå. 
 
Läraren tycker att Espressos övningar är bra anpassade för olika åldrar. Läraren 
tycker att eleverna är duktiga på att välja rätt nivå men att det kan förekomma att 
elever som är starka i matematik väljer en lättare nivå. De svaga eleverna väljer 
ibland en för svår nivå för att hävda sig.  
 
Datorprogrammets för- och nackdelar 
Fördelar som läraren ser med Espresso är att det är ett tryggt program som är elev 
anpassat och att det finns så mycket att upptäcka som ett litet ”barninternet”. En 
nackdel med datorprogram är att de ibland inte fungerar. (Se bilaga 4 för 
intervjufrågor till lärare 3) 
 

”Ja nackdelar, om de inte fungerar i bland, segt...det är väl det... nackdel, ja jag vet 
inte om det är en nackdel, men de upptäcker så mycket själva på Espresso, det är lätt 
att glida iväg på andra saker...Den stora fördelen är ju det också att man får 
upptäcka och att Espresso fungerar ju som ett litet tryggt barninternet där man kan 
söka efter saker man kan skriva in rymden uppe i sök och så får man 198 träffar 
istället för att gå ut på google och googla på rymden så får man 198 miljoner träffar. 
Och här är också allting väldigt anpassat till barn, det är inga farliga saker eller 
bilder som inte barn ska se utan det känns väldigt tryggt.” (Lärare 3). 

5.3.4 Klass 4 
Bakgrund och syfte 
Lärare 4 undervisar i en årskurs 2 med 22 elever. Läraren börjar lektionen med att 
dela ut centimokuber och ett papper parvis till eleverna som de ska använda i den 
gemensamma genomgången. Pappret är indelat i två kolumner, den ena sidan står för 
tiotal och den andra står för ental. Efter det har läraren en gemensam genomgång 
med klassen där läraren skriver ett tal på tavla som eleverna sedan med hjälp av 
materialet ska skapa tillsammans. Detta pågår under ca 15 minuter. Under de sista 5-
10 minuterna av lektionen har läraren en gemensam återkoppling till övningarna de 
har gjort under lektionen. Eleverna får då komma fram till tavlan och skriva de olika 
talen som läraren har ritat på tavlan som föreställer centimokuberna som eleverna 
hade i början av lektionen. 
 
Lärarens syfte med användandet av datorn var att eleverna praktiskt skulle få öva på 
det genomgången handlade om. Läraren strävar efter att genomgången och 
användandet av datorprogrammen ska komplettera och ingå i varandra. Detta var 
anledningen till att läraren hade styrt vilka uppgifter som eleverna skulle jobba med. 
För läraren tycker inte om tanken att ha datorn som ett extramaterial till den vanliga 
undervisningen utan läraren vill jobba med datorn på ett inkluderande sätt i 
undervisningen.  
 

”Mitt syfte var att jag skulle börja med att visa eleverna det här med tiotal och ental 
sen så ville jag att eleverna skulle få praktisera det där då med datorns hjälp... Jag 
brukar använda datorn som en del av undervisningen, ingenting som jag lägger fram 
på slutet, att när ni är klara får ni jobba fritt på någonting. Jag gillar inte riktigt den 
tanken utan jag tycker det är bättre att inkludera det som ett material som finns på 
datorn i det som man har tagit upp på lektionen. Det är lite så jag vill jobba.”   
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Arbetssättet  
Innan eleverna får börja jobba enskilt berättar läraren i vilket program de ska jobba i 
samt vilka uppgifter och nivåer de ska arbeta med. När eleverna är färdiga med 
uppgifterna får de jobba med några övningar om den analoga klockan. I övningarna 
med klockan ska de göra nivåerna i rätt ordning.  
 
Arbetssättet som läraren oftast använder sig av är att eleverna får jobba enskilt med 
datorerna i helklass. Anledningen till att läraren vill att eleverna ska arbeta enskilt är 
för att alla elever då får möjlighet att lösa uppgifterna själva. Läraren tillåter även i 
bland att eleverna får jobba i par men läraren ser att risken då finns att den starka 
eleven tar över och den svaga mest tittar på. 
 
Kunskapsnivåer 
Lärare 4 styrde precis vilka uppgifter eleverna skulle göra och i vilken ordning. 
 
Läraren anser också att det är bra att styra vilka uppgifter eleverna ska jobba med för 
att de inte ska välja för svåra uppgifter och sådana uppgifter de inte ens har haft 
någon genomgång om. 
 

” Jag brukar ha det lite styrt faktiskt, med tanke på om det råkar bli lite svårt för 
eleverna så är det ju liksom ingen mening med alltihopa om jag ger någonting som 
blir alldeles för svårt. Om jag säger att de får jobba fritt på Elevspel tillexempel så 
kan de komma in på nått som vi aldrig har tagit upp och då ska jag förklara nått som 
de inte har en aning om, därför vill jag styra lite gran i varje fall.”  

 
Datorprogrammets för- och nackdelar 
Fördelar som läraren ser med Elevspel är att det är bra anpassat och att det finns 
många olika svårighetsnivåer till eleverna, vilket ger läraren möjlighet att kunna 
individualisera uppgifterna efter elevernas olika behov och kunskaper. En annan 
fördel är det visuella som datorprogrammen ger, att det hela tiden händer olika saker 
vilket gör det spännande för eleverna. (Se bilaga 5 för intervjufrågor till lärare 4)  

6. Slutsats 
 
I detta kapitel utgår vi ifrån fallstudiens frågeställningar och syfte och drar 
slutsatser. Först upplyser vi vilka kvalitéer datorprogrammen har för att kunna 
utveckla matematikundervisningen, sedan om hur programmen används i 
undervisningen. Slutsatsen avslutas med hur vi upplever att lärarna utnyttjar 
kvalitéerna som datorprogrammen erbjuder.  
 
 
Vilka kvalitéer har datorprogram som kan bidra till att utveckla 
matematikundervisningen i skolan?  
Det vi har sett utifrån analyserna av datorprogrammen är att de till viss del följer 
några av Mayers (2009) tolv olika principer men att det finns vissa brister i de olika 
programmen. Till exempel följer Kunskapsstjärnan omedelbarhetsprincipen till viss 
del eftersom några av övningarna både har text och bild samtidigt men några av 
övningarna har bara bilder så att eleven får gissa vad den ska göra. Mayers principer 
går ut på att man ska kunna utgå ifrån dem för att skapa tydliga och bra instruktioner 
med multimedia för att underlätta inlärningen. Vi har däremot märkt under 
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analyserna av datorprogrammen att alla tre datorprogrammen följer ungefär lika 
många av principerna. Det förvånade oss eftersom vi såg datorprogrammet Espresso 
som ett tydligare och mer utarbetat datorprogram än tillexempel Kunskapsstjärnan. 
 
Enligt Skolverkets undersökning (2013) anser grundläraren att elevernas motivation 
och lärande ökar med hjälp av datorer i undervisningen. Detta är även något vi tydligt 
har sett under våra observationer i de fyra olika klassrummen. Vi har sett att 
elevernas motivation har varit stor genom deras aktiva, engagerade och 
koncentrerade arbete med uppgifterna de har jobbat med.  
 
Vi har sett att alla de tre datorprogrammens uppgifter är upplagda på ett sätt som gör 
att eleverna bara får ge ett svar eller följer instruktionerna som övningarna ger. 
Johansson (2000) refererar till Jedeskog (1993) som kallar dessa program för 
”drillprogram”. Vi tycker dessa övningar i datorprogrammen bara ger eleverna 
färdighetsträning och faktakunskaper. Det är något som Johansson (2000) också har 
sett i sina analyser av datorprogram. Hon anser att det inte finns många övningar 
som tränar elevens förtrogenhetskunskaper eller förståelse. Hon skriver även att 
regelbunden användning kan leda till förtrogenhetskunskap eller att eleverna bara lär 
sig spelen utantill. Vi tror också att det är en av riskerna med datorprogram som är 
”drillprogram”.   
 
Både Johansson (2008) och Skolverkets rapport (2013) påstår att det finns 
möjligheter att individanpassa efter elevernas olika kunskapsnivåer med användning 
av IT och datorprogram. Detta är något vi som vi också har sett att datorprogrammen 
ger möjlighet till utifrån våra analyser av datorprogrammen men dock har vi inte sett 
det i någon utav observationstillfällena. Vi anser att det är en bra möjlighet för lärare 
att kunna använda datorprogrammens olika nivåer för att individanpassa 
undervisningen. Vi har under observationerna sett att lärarna antingen låter eleverna 
välja fritt bland kunskapsnivåerna eller att lärarna styr eleverna till att välja den 
lättaste nivån och sedan gå vidare till nästa nivå. En av lärarnas tanke med det är att 
elevernas självförtroende stärks när eleven får börja med en lätt nivå som den klarar 
snabbt och lätt och kan sedan gå vidare till nästa nivå. Läraren menar att när eleven 
börjar på en för svår nivå kommer den fortare att tröttna för det är för svårt.    
 
En annan fördel som vi ser med att använda tekniska hjälpmedel i undervisningen är 
att eleverna inte bara lär sig befästa sina kunskaper utan de får även lära sig att 
använda datorerna vilket krävs i dagens samhälle och elevernas framtid. Denna 
digitala kompetens menar både Hylen (2011) och Persson (2004) också är lika viktig 
som ämneskunskaperna, vilket datorerna kan ge.  
 
Hur används programmen i matematikundervisingen? 
Det som vi oftast har sett under våra observationer är att lärarna har en gemensam 
genomgång med hela klassen.  Läraren använder sedan datorn och datorprogrammen 
som ett komplement till andra övningar som tillexempel matematikboken. Vi har 
däremot sett att de fyra lärarna har använt datorprogrammen som ett komplement 
på olika sätt. En av lärarna använder datorprogrammet på ett friare sätt och en annan 
av lärarna använder datorprogrammet på ett mer uppstyrt sätt.  Enligt Perssons 
(2004) undersökning om lärarstudenters syn på datorer i undervisningen menar 
lärarstudenterna att en positiv effekt av användningen av datorerna är att de ger 
varierade arbetssätt och att de är ett komplement till annat material. Vi ser detta som 
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positivt för vi tycker att det är viktigt att elever får öva och befästa sina kunskaper 
med hjälp av olika material. 
 
Under observationerna har vi mest sett att eleverna får arbeta enskilt med datorn och 
datorprogrammen. Två av lärarna delade in eleverna i halvklass där ena halvan 
arbetade med datorn och andra halvan arbetade i matematikboken. En av lärarna lät 
eleverna jobba enskilt med datorerna i helklass efter en gemensam genomgång. Den 
fjärde läraren hade en blandning mellan de två tidigare alternativen men avslutade 
sin lektion med att alla elever fick jobba enskilt på datorn. Även om eleverna jobbade 
enskilt tillät lärarna att eleverna fick småprata och hjälpa varandra. En av 
nackdelarna att jobba enskilt med datorn är enligt gymnasielärarna i Skolverkets 
(2013) rapport att samarbetsförmågan och kommunikationsförmågan inte utvecklas 
hos eleverna. Det är något som vi också tycker är viktigt att tänka på i grundskolan 
eftersom det inom matematiken är viktigt att kommunicera och förklara sina tankar 
för andra och att kunna samarbeta. 
 
I vår fallstudie har vi sett fördelar med att låta eleverna arbeta i halvklass med datorn 
för läraren då kan få mer tid till att hjälpa de elever som inte arbetar med datorn. 
Eftersom eleverna som arbetar med datorn är mer självgående. Tre av lärarna var 
väldigt positiva till detta arbetssätt men den fjärde läraren var mer negativt inställd 
och inte ville arbeta så. Vi kan också se detta som en nackdel om läraren inte 
använder datorn till de andra eleverna på ett genomtänkt sätt utan läraren bara 
använder datorn för att underlätta för sig själv. Lärarstudenterna, vilka är negativa 
till datorerna i Perssons (2004)undersökning säger att datorn inte får bli en 
barnpassare som ersätter läraren. 
 
En del av vårt syfte med denna fallstudie var att ta reda på om de möjligheter 
datorprogrammen erbjuder tas till vara på under matematiklektioner. Under 
fallstudiens observationer har vi sett att lärarna utnyttjar matematikinnehållet men 
att de inte tar vara på programmens användningsmöjligheter. Det som vi framför allt 
har lagt märke till är att lärarna inte använder sig av kunskapsnivåerna för att 
individanpassa mer till elevernas olika kunskapsnivåer och behov. Datorprogrammen 
används mest som ett komplement till matematikboken och för att färdighetsträna. 

7. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuterar fallstudiens resultat utifrån inledningen och tidigare 
forskning. Kapitlet ger även förslag på hur lärare kan använda datorprogram i sin 
undervisning. Kapitlet avslutas med förslag för fortsatt forskning. 
 
Vi ser med hjälp av vår fallstudie att användandet av datorer i 
matematikundervisningen har många fördelar. Den största fördelen är att samhället 
idag kräver nya kompetenser hos eleverna och en av dem är att kunna använda en 
dator. Andra fördelar  är att elevers motivation och lust till lärande ökar genom att få 
använda olika material för att träna sina kunskaper. Detta stämmer även överens 
med Alexanderssons m.fl. (2001) tre aspekter till varför man ska införa IKT i 
förskolan och skolan. Datorn påverkar elevers lärande, framtida yrken och deras 
delaktighet i samhället. Den fördelen som vi tycker att Espresso har jämfört med de 
andra två datorprogrammen är att det finns en röstfunktion som läser upp 
förklaringarna till övningarna. Rösten som pratar låter mänsklig vilket ingår i en av 
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Mayers principer som menar att vi lär oss bäst när rösten låter mänsklig. Vi tror 
också att rösten gynnar elever i framförallt årskurs 1-3 som inte har lärt sig läsa eller 
har svårt att läsa instruktioner då övningarna blir meningsfulla även för dem. 
 
Vi har under fallstudiens gång både sett och läst om hur viktigt det är som lärare att 
ha ett tydligt syfte med användandet av datorer och datorprogram i sin undervisning. 
En nackdel med att använda datorprogrammen utan syfte kan då bli att elever endast 
sitter och trycker på knappar och inte förstår själva övningen, eller att eleverna bara 
leker. Ett exempel där läraren inte kan veta om eleven lär sig något av 
datorprogrammet är när programmet efter ett antal försök visar eleven det rätta 
svaret. En annan nackdel med att datorprogrammen används utan syfte är att läraren  
bara underlättar för sig själv genom att då få mer tid att hjälpa elever som arbetar 
med matematikboken och eleverna som arbetar med datorn då inte får göra något 
meningsfullt. Utifrån intervjuerna med lärarna i denna fallstudie kan vi dra 
slutsatsen att de tycker att det är viktigt att ha ett tydligt syfte med användandet av 
datorn i matematikundervisningen. Calderon (2012) anser att det är viktigt att ha ett 
syfte med att använda datorn i undervisningen och inte bara byta ut datorn mot de 
traditionella inlärningsmetoderna till exempel matematikboken. Utan sättet att 
använda datorerna på måste förändras och användas som ett verktyg i 
undervisningen. Vi tycker det är viktigt att ha datorn i undervisningen för att elever 
ska få kunskaper genom olika arbetssätt men det är då viktigt att ha ett syfte så att 
inte datorn bara används till att underlätta för läraren.  
 
Något som vi ser som både och för- och nackdel är att eleverna oftast jobbar enskilt 
med datorprogrammen. Fördelen med det är att eleverna får ha ett eget tänkande för 
att lösa uppgifterna. Nackdelen är att eleverna förlorar möjligheten att träna på 
kommunikation och samarbetsförmågan. Vi kan förstå att det finns fördelar med att 
jobba enskilt med datorn i matematik just för att eleverna ska få ett eget tänkande. 
Inom matematiken är det viktigt att man har en förståelse för hur man löser uppgifter 
därför kan det bli svårt för svaga elever i samarbete med starka elever. Det kan leda 
till att de starka eleverna tar över och att de svaga eleverna då inte förstår vad 
uppgifterna går ut på. Vi tror däremot att enskilt arbete med datorn i t.ex. svenskan 
kan vara hämmande och inte utvecklar eleven, men vid pararbete tror vi att de svaga 
eleverna kan ta hjälp och inspireras av de starka eleverna. Vid pararbete får eleverna 
öva på kommunikation- och samarbetsförmågan mer eftersom det är vanligare att 
elever skriver och arbetar tillsammans i svenskan. Alexandersson m.fl. (2001) 
påpekar istället att det är kommunikationsförmågan mellan eleverna som minskar 
men att deras samarbetsförmåga ökar vid pararbete med datorn.  
 
Vi tror att användningen av teknik i skolan och i samhället kommer öka och utvecklas 
i allmänhet. Vi tror också på en ökning av användandet inom matematiken, vilket 
kräver fler analysmallar för att lärare lättare ska kunna använda datorprogrammen 
på ett användbart sätt som kan förbättra elevernas resultat. Tejnung (2010) skapade 
sin analysmall på grund av att han också såg en ökning av användandet av 
datorprogram i undervisningen och tyckte att det var viktigt att det finns en mall som 
kan visa vad programmet erbjuder. Däremot ifrågasätter han om mallen räcker för att 
se om ett program är bra eller dåligt och menar att det är upp till läraren att göra en 
granskning av datorprogrammen för att kunna anpassa och använda det i sin 
undervisning. Vi tror också att det är bra att använda sig av analysmallen men att 
man inte helt kan förlita sig på en analysmall utan det är upp till varje lärare att själv 
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granska och välja ut det material från datorprogrammen som är mest anpassat till sin 
undervisning.  
 
Vi tycker att datorprogrammen är ett bra verktyg för läraren. De hjälper läraren att ta 
till vara på matematikens olika kunskapsområden då det finns många olika 
pedagogiska övningar i datorprogrammen som läraren kan koppla till sin 
undervisning och ämnesmål. Vi tycker också att datorprogrammen kan stötta lärarna 
för att det finns olika inlärningsstilar och representationsformer i programmen. Detta 
kan vara svårt för läraren att själv förklara muntligt på många olika sätt under endast 
en genomgång.  
 
Det kan finnas nackdelar och svagheter med vår fallstudie som kan påverka 
rapportens reliabilitet, validitet och tillförlitlighet. Vi tror bland annat att vi kan ha 
påverkat observationstillfällena genom att vi innan lektionerna önskade vad lärarna 
skulle göra under lektionerna som vi observerade. Vår närvaro under dessa lektioner 
kan ha gjort en påverkan på resultatet då läraren var styrd från oss. Det resultatet vi 
har fått från analyserna av datorprogrammen tror vi kan vara påverkat av våra 
värderingar, synpunkter och uppfattningar av datorprogrammen och att resultatet  
då inte helt blir generellt. Tillexempel tyckte vi Espresso värkade vara ett roligare 
program vilket gjorde att vi kanske var snällare i granskningen av Espresso. Vi tror 
att det både har varit en fördel och en nackdel för pålitligheten att vara två i 
genomförandet av denna fallstudie. Fördelen är att vi kan styrka resultatet genom att 
v båda har sett samma sak. Nackdelen är att den enas syn på resultatet kan  ha 
påverkat den andra att se samma sak genom diskussioner. Denscombe (2009) menar 
att pålitligheten i en undersökning är när en utomstående ska kunna se samma 
resultat från datainsamlingen. Vi tycker att våra intervjufrågor var träffsäkra till vårt 
syfte och forksningsfrågor men vi tror att helt andra frågor skulle ha gett ett annat 
resultat. Denscombe anser att trovärdigheten i en undersökning handlar om hur 
träffsäker och exakt undersökningens data är.    
 
Om vi skulle fortsätta denna fallstudie skulle vi göra en större analys av 
datorprogrammen genom att utgå ifrån Mayers (2009) alla tolv principer i analysen. 
Vi skulle även ta in elevers syn på datorprogram i matematikundervisningen. Vi 
tycker även att man kan forska om lärares attityder till datorn och datorprogram i 
undervisningen. Samt vilken påverkan lärarens attityd har på användandet av datorer 
eller vilken attityd eleverna får till att använda datorer. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Observationsschema  
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Bilaga 2. Intervjufrågor till lärare 1 
 

Intervjufrågor:  

1. Vilket var ditt syfte med användandet av datorprogrammen under lektionen? 

 

2. Hur tycker du att programmen är anpassade till eleverna och deras olika 

kunskapsnivåer?  

a.Väljer eleverna den nivå som de bör jobba på själva? 

b. Hur skulle du kunna styra vilken nivå eleverna ska jobbapå? 

 

3. Hur använder du datorprogrammen inom matematik i din undervisning i allmänhet? 

(enskilt, i grupp, parvis?) 

a.Varför? 

 

4. Vilken potential tycker du att datorprogrammen har för matematikundervisningen? 

a.Vilka fördelar och nackdelar har datorprogrammen? 

 

 

Intervjufrågor utifrån observationerna: 
 

1. Hur insatt är du i de olika spelen i datorprogrammet? 

 

2. Hur länge tror du att eleverna stannar på en uppgift? 

a.Vad är det som gör att eleverna byter uppgift? 

 

      3.   Vilka frågor får du från eleverna som jobbar i böckerna respektive de som jobbar med                                                               

            datorprogrammen?  
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Bilaga 3. Intervjufrågor till lärare 2 
 

Intervjufrågor:  

1. Vilket var ditt syfte med användandet av datorprogrammen under lektionen? 

 

2. Hur tycker du att programmen är anpassade till eleverna och deras olika 

kunskapsnivåer?  

b.Väljer eleverna den nivå som de bör jobba på själva? 

c. Hur använder du datorprogrammen för att anpassa till elevernas olika 

kunskapsnivåer? 

 

 

3. Hur använder du datorprogrammen inom matematik i din undervisning i allmänhet? 

(enskilt, i grupp, parvis?) 

a.Varför? 

 

4. Vilken potential tycker du att datorprogrammen har för matematikundervisningen? 

a. Vilka fördelar och nackdelar har datorprogrammen 

 

Intervjufrågor utifrån observationerna: 
 

1. Vad var ditt syfte med att alla elever skulle välja samma uppgift?  

 

2. Varför tror du att eleverna börjar med nivå 1? 

 

3. Har du något syfte med att halva klassen arbetar med datorerna och den andra halvan 

med böckerna/häftena? 

  



36 
 

Bilaga 4. Intervjufrågor till lärare 3 
 

Intervjufrågor:  

1. Vilket var ditt syfte med användandet av datorprogrammen under lektionen? 

 

2. Hur tycker du att programmen är anpassade till eleverna och deras olika 

kunskapsnivåer?  

a.Hur gör du för att anpassa spelen efter elevernas kunskapsnivåer? 

b.Väljer eleverna den nivå som de bör jobba på själva? 

 

3. Hur använder du datorprogrammen inom matematik i din undervisning i allmänhet? 

(enskilt, i grupp, parvis?) 

 

4. Vilken potential tycker du att datorprogrammen har för matematikundervisningen? 

a.Vilka fördelar och nackdelar har datorprogrammen? 

 

Intervjufrågor utifrån observationerna: 
 

1. Hade du någon tanke bakom att du låter eleverna prata och hjälpa varandra när de 

jobbade? 

 

2. Hur brukar du hantera strul med tekniken? 

 

3. Varför tror du att eleverna byter uppgifter så ofta? 

 

4. Upplever du att datorerna och datorprogrammen ger dig möjlighet att hjälpa de andra 

eleverna mer? 

 

5. Vad bidrar datorprogrammen med till matematikundervisningen som inte boken eller 

andra arbetssätt ger? 

 

6. Hur tycker du det fungerar att ha klassen i olika klassrum? (fördelar, nackdelar). 
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Bilaga 5. Intervjufrågor till lärare 4 
 

Intervjufrågor:  

1. 1.Vilket var ditt syfte med användandet av datorprogrammen under lektionen? 

 

2. Hur tycker du att programmen är anpassade till eleverna och deras olika 

kunskapsnivåer? 

a. Hur använder du datorprogrammen för att anpassa till elevernas olika 

kunskapsnivåer?  

 

3. Hur använder du datorprogrammen inom matematik i din undervisning i allmänhet? 

(enskilt, i grupp, parvis?) 

a.Hur gör du då? 

 

4. Vilken potential tycker du att datorprogrammen har för matematikundervisningen? 

a.Vilka fördelar och nackdelar har datorprogrammen? 

 

Intervjufrågor utifrån observationerna: 
 

1. Vad var syftet med att alla eleverna skulle göra nivå 4 och 10? 

 

2. Varför skulle eleverna göra ”välj rätt” först och sedan ”skriv själv”? 

 

3. Ska eleverna få grönt på en nivå innan de får gå vidare till nästa nivå? 

 

4. Tittar du något på kunskapspoängen för att de hur det har gått för eleven? 

a.Ser du några för och nackdelar med kunskapspoängen? 

 

5. Jobbar du alltid så att hela klassen får ha en egen dator eller låter du ibland halva 

klassen jobba i böckerna och andra halvan med datorerna? 

a.Ger det sättet dig mer tid att hjälpa eleverna? 

 

6. Vad var ditt syfte med att eleverna skulle göra alla nivåerna på uppgifterna om 

klockan? 

 

7. Vad bidrar datorprogrammen med till matematikundervisningen som inte boken eller 

andra arbetssätt ger? 

 


