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Abstract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudsyftet med undersökningen är att utröna i vad mån lärarstudenter har ett 
positivt eller negativt förhållningssätt till datorer i pedagogisk verksamhet och vilka 
argument som avgör deras ställningstagande. I arbetet redogörs för olika 
grundläggande vetenskapliga inlärningsteorier som ligger till grund för våra senaste 
läroplaner och styrdokument. De utgör utgångspunkter för uppsatsens centrala tema 
som bl.a. problematiserar kring en utökad användning av datorer i undervisningen 
och de konsekvenser det kan medföra. Urvalet är sådant att den utgör en 
tvärsnittsundersökning ur ett skolperspektiv samtidigt som den berör 
lärarutbildningen. Möjligheterna och riskerna analyseras i relation till olika 
inlärningsteorier och lärarnas förutsättningar att använda datorn som ett av många 
hjälpmedel för en varierad undervisning i skolan. Undersökningen är både 
kvalitativ och kvantitativ  men i huvudsak inriktad på barns och elevers samlärande 
i förhållande till individuellt lärande inom ämnet matematik.  
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1. Inledning 
 
 
Åren 1998-2001 arbetade jag i Båstad Kommun, där jag undervisade i bl.a. matematik på 
Elittennisprogrammet (gymnasienivå, matematik A-C) samt komvux, kurserna matematik A-
D. Jag gjorde då en undersökning om datorns roll som läxhjälpsprogram för ett antal 
gymnasie- och komvuxelever i min studie Det virtuella klassrummet som exempel på flexibelt 
lärande i matematik – en fallstudie vid Akademi Båstad (Persson, C. 2001). När det gäller 
matematikundervisningen med elever på det s.k. tennisgymnasiet uppmärksammade jag hur 
viktigt samlärande egentligen är. Inom begreppet samlärande ryms olika former av samverkan 
och samarbete, t ex samarbetet elever emellan, samarbetet mellan lärare och elever och 
interaktionen mellan elever och datorer (Dysthe, 2001). 
 
Ett flertal av gymnasieeleverna i den ovan nämnda undersökningen gavs inte möjligheter att 
kommunicera matematik med klasskamrater p.g.a. resorna i samband med tävlingarna. Jag har 
även arbetat med matematik och NO inom grundskolan skolår 4–9, gymnasieskolan och 
komvux och därmed skaffat mig erfarenhet av olika undervisningsmiljöer. 
 
I boken Samarbetsinlärning (Sahlberg & Leppilampi, 1998) betonas vikten av elevers 
samarbetsinlärning då de i inlärningssituationer kan sitta två och två och kommunicera under 
pedagogens ledning. Boken refererar till bl. a. Sokrates som undervisade med hjälp av tal, 
dialog och människors inbördes interaktion. Även J.A.Comenius på 1600-talet och John 
Dewey i början av 1900-talet menade att inlärning i samverkan ger goda och mångsidiga 
resultat  (Comenius, 1989,  Dewey1938/1997). 
 
Sedan 2001 arbetar jag som universitetsadjunkt i matematik och matematikdidaktik i den nya 
lärarutbildningen vid Högskolan i Kristianstad.  Jag presenterar nu, som en uppföljning av 
ovanstående, i denna studie två undersökningar med fokus på lärarstudenters förhållningssätt 
till datorer och sätt att värdera pedagogiska datorprogram med matematikinnehåll som finns på 
marknaden idag. Längre fram i uppsatsen kommer också några olika datorprogram med 
matematikinnehåll att beskrivas.  
 
Den första undersökningen har jag gjort i en grupp med 90 studenter i den nya 
lärarutbildningen med inriktning att undervisa barn i åldern 0-6 år.  Studien omfattar datorns 
roll i den studerandes perspektiv. Det jag vill belysa är dels studenternas förhållningssätt till 
datorn som ett redskap i matematikundervisningen, i åldern 0-6 år, men även deras sätt att 
värdera olika pedagogiska datorprogram med matematiskt innehåll. Studenternas 
förhållningssätt och värderingar av program är uppsatta i förhållande till kända psykologiska 
inlärningsteorier och aktuella styrdokuments skrivning avseende datorer i undervisningen och 
syn på samlärande.  
 
I den andra undersökningen vill jag lyfta fram den syn lärarstudenter, dvs. blivande lärare i 
matematik och NO skolår 1-7, har på datorer i undervisningen i stort. Finns det några ämnen 
och undervisningssituationer där lärarstudenterna direkt kan se datorn som ett lämpligt 
hjälpmedel i undervisningen? Hur förs i så fall resonemanget kring detta?  
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Vidare undersöks vilken datorutbildning lärarutbildare på fältet har och elevernas tillgång till 
datorer på vfu-skolorna1. Lärarna på fältet är de aktuella lärarstudenternas handledare och 
fyller en funktion som lärarutbildare. 
 
 2. Syfte 
 
Studien, som omfattar två undersökningar, har som huvudsyfte att undersöka 
 
-   vilka förhållningssätt lärarstudenter och lärarutbildare på fältet, LUF:are2,  har när det gäller 
     datorn som ett hjälpmedel i skolans matematikundervisning i ett 0-13-års- perspektiv. 
 
-  studenters sätt att värdera olika pedagogiska matematikprogram i åldersperspektivet   0-6 år. 
 
 
En förändrad lärarroll tillsammans med nya redskap såsom datorer i undervisningen kräver 
kunskap om blivande lärares och verksamma lärares förhållningssätt till datorer och utbildning 
inom IKT3 liksom kring datorer. Nya redskap inom undervisningen kräver ett nytt 
förhållningssätt och en ny didaktik. Det är nödvändigt att ta stor hänsyn till nya artefakter 
inom lärarutbildning och fortbildning för redan verksamma lärare (Grevholm, 2001). 
 
3. Problemformulering 
 
Lärarrollens förändring och en undervisning som alltmer går mot individualisering kan leda 
till en segregation och brist på förståelse och respekt för andra. För att uppmärksamma de 
risker som demokratiska värden löper av bl.a. utökad datoranvändning utnämnde regeringen 
året 1999 som ett värdegrundsår. Skolverkets skrift Ständigt. Alltid  förmedlar budskapet om 
att de demokratiska värdena ständigt måste erövras och hållas levande i all utbildning. 
Faktorer som väcker frågor om demokrati och förståelse är t ex informations- och 
kommunikationsteknologin som kan leda till att människor isolerar sig i sin egen privata värld 
och kunskapsbildning (Skolverket, 1999). 
 
Regeringens satsning på IT i skolan har tillkommit för att ge lärarna stöd att ta till sig och 
utnyttja de möjligheter den nya informationstekniken ger. Det innebär också ett stöd att göra 
lärararbetet mer varierat och skolan till en mer spännande arbetsplats för både elever och 
lärare. Så motiverade skolminister Ingegerd Wärnersson regeringens satsning om 1,7 miljarder 
kronor. Wärnersson menade att det måste skapas möjligheter för lärarna att bli förtrogna med 
den nya datortekniken och se de möjligheter datorn har som ett bland många pedagogiska 
verktyg. Först då kan denna teknik bli ett stöd för förändringar. Det viktiga är att sätta lärarnas 
utbildning och utveckling i centrum och tekniken i andra hand. 
 
Utveckling börjar hos lärarna. Det är först när lärarna känner sig förtrogna med den nya 
tekniken som ett pedagogiskt verktyg, som denna blir ett stöd för förändring. Satsningen på 
kompetensutveckling inom ITiS byggde på lärarnas eget ansvarstagande för ett lärande i 
arbetet, där de skulle känna ett kraftfullt stöd från skolledning och handledare. Delegationen 
stödde parallellt utvecklingen i kommunerna genom att ekonomiskt bidra till utbyggnaden av 

                                                 
1 VFU – VerksamhetsFörlagd del i Utbildningen. 
2 LUF- LärarUtbildare på Fältet. 
3 IKT står för Informations- och KommunikationsTeknik till stöd för lärande. 
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infrastrukturen för IT i skolan. Syftet var att insatserna skulle medverka till att skolan tog 
tillvara de möjligheter den nya tekniken skulle ge lärandet. Regeringen överlämnade våren 
1998 skrivelsen Lärandets verktyg - nationellt program för IT i skolan, 1997/98:176 till 
riksdagen. Delegationen för IT i skolan tillsattes för att planera och genomföra satsningen. 
Trots olika fortbildningsinsatser inom IT-området kvarstår dock fortfarande problem med att 
utveckla lärarnas arbete med datorer och skapa en positiv inställning till dess användande i 
undervisningen. 
 
Mot denna bakgrund utgör följande frågeställningar huvudpunkter i denna studie. Jag väljer att 
hålla isär undersökning 1 och undersökning 2 genom hela uppsatsen för att läsaren ska ha 
möjlighet att kunna följa syftet med studien, genomförandet och resultatet på ett enkelt sätt. 
 
3.1 Undersökning 1: 
Undersökningsgruppen är lärarstudenter som kommer att undervisa i åldern 0-6 år. 
 

- Vilka förhållningssätt har lärarstudenter till datorprogram i matematikundervisningen i 
ett 0-6-års-perspektiv ? 

 
- Vad betonar studenterna vid analys av ett antal datorprogram ur pedagogisk och  

 
      matematisk synvinkel kopplat till inlärningsteorier och styrdokument? 

 
 
3.2 Undersökning 2: 
Undersökningsgrupp är lärarstudenter med inriktning att undervisa skolår 1-7 i ämnena 
matematik och NO. 
 
- I vilka ämnen finner lärarstudenterna datorn som ett värdefullt redskap och varför? 
 
- Hur ser datortillgängligheten och användarfrekvensen av datorer i undervisningen i  
 
            ovan nämnda ålderskategori ut? 
 
- Vilken datorutbildning har pedagoger som undervisar i skolår 1-7? 
 
Den senaste problemformuleringen åsyftar handledarna till de nämnda 1-7 Ma/NO studerande. 
Ytterligare en frågeställning som lyfts fram i studien är:  
 
      -   På vilket/vilka sätt anser studenterna att skolan fångar barnens intresse för matematik? 
 
 
 
 
4. Några exempel från tidigare forskning och utveckling 
 
Datorer som redskap i undervisningen har förekommit under en relativt sett kort tid. Det 
innebär att den redovisade forskningen intill nu är starkt begränsad. Det gäller också i ämnet 
matematik. I det följande ger jag dock några exempel som stöder min studie. 
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4.1  Datorer som ett redskap i matematikundervisningen 
I en forskningsrapport (2003) presenterar Sonja Farkell-Bååthe, Lärarhögskolan Stockholm, en 
positiv korrelation mellan goda studieresultat i matematik och användandet av datorstöd i 
matematikundervisningen.  Under två och ett halvt år har hon i sin studie följt cirka 400 elever 
i årskurs 4-6. Hon har i sin metod använt sig av en experimentgrupp och en kontrollgrupp. 
Kontrollgruppen undervisades efter traditionell metod medan experimentgruppen anammade 
ett individualiserat undervisningssätt. Den beroende variabeln var datoranvändningen och den 
förekom endast i experimentgruppen. I kontrollgruppen var boken det huvudsakliga 
hjälpmedlet och i experimentgruppen var undervisningen individuell med ett stort inslag av 
datorstöd. De båda grupperna undervisades av samma lärare och i samma undervisningslokal. 
Resultatet visade att eleverna i experimentgruppen fått större motivation och intresse för 
matematik samt att studieresultaten blev något bättre för eleverna i experimentgruppen. 
Studien visar också att resultaten håller i sig över tid (www.skolporten.com ). 
 
I en annan studie visar att det sig att trots betoning på datorstöd i matematikundervisning i 
aktuell kursplan för ämnet matematik (Lpo, 94) använder matematiklärarna i sin undervisning 
på grundskolans högstadium i mycket liten utsträckning sig av datorn som ett redskap. Syftet 
med den fortsatta studien, ELOIS-programmet, Datorstöd i grundskolans 
matematikundervisning, består i att ta reda på huruvida matematikämnet kommer att förändras 
av datorer och IT-användning eller om matematiklärarna anpassar den nya tekniken till en 
befintlig situation. Ett syfte med ELOIS-programmet ( Elever, Lärare och Organisationer kring 
Informationstekniken i Skolan) är också att undersöka vilket eller vilka arbetssätt som lärare 
och elever tillämpar i undervisning och inlärning. Resultatet visar att det inte tycks råda någon 
tvekan om att den nya teknologin kommer att ställa nya krav på matematikundervisningen och 
framtida matematikkunskaper, (www.ped.uu.se/elois/). 
 
Utvecklingen inom skolan har under de senaste decennierna gått från klassrumsundervisning 
till eget arbete. Från att själva ämnet befunnit sig i centrum står idag eleven i fokus. Läraren 
har förvandlats från ensamvarg till medarbetare i ett arbetslag. Läraren är idag mer av en 
handledare än en kunskapsförmedlare. Den auktoritäre ledaren har förvandlats till en 
demokratisk ledare. 
 
 
4.2  ITiS-projektet - datorer som redskap i skolans undervisning 
För flexibelt lärande är datorn ett hjälpmedel och en service för elever och studenter. Samtidigt 
kan den upplevas som ytterligare en arbetsbörda för läraren när den används som ett 
komplement till den ordinarie undervisningen. När tekniken inte fungerar får alltjämt 
beprövade Hermods-metoder som brevväxling och telefonsamtal användas i flexibelt lärande. 
Jag upplevde i min studie 2001 att datorn var ett bra komplement eftersom eleverna periodvis 
befann sig på resande fot vid tennistävlingar mm. Lärarens behov av utbildning och 
arbetsbörda berörs också i studien från 2001, vilket fortfarande är högst aktuellt. 
 
I Sverige har KK-stiftelsens (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) investeringar 
i projektet ”Datorn i skolan”, inneburit att en betydande fortbildning kommit lärarna till del i 
den obligatoriska skolan och i gymnasieskolan. Utvärderingar från projektet pekar på ökade 
möjligheter att nå fler elever individuellt i undervisningssituationen. Marton m.fl. menar att 
kunskapssynen förändras till ett mer holistiskt synsätt, vilket ökar förståelsen för 
lärandeprocessen. Problem med stora klasser kan i viss mån också överbryggas (Marton, 
1988). Emellertid kan det inte förtigas att datorstödd undervisning har sina begränsningar. Det 
kan vara fråga om utrustning, tekniska problem och bristande datorvana både hos lärare och 
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elever. En flashig layout på  programvaran betyder inte att det måste fungera friktionsfritt. 
Ibland skyndar den tekniska utvecklingen för snabbt och användarna har ofta inte möjligheter 
att ta emot de nya finesserna. Följden kan istället bli att användaren inte ens kan använda de 
normala och enklaste funktionerna i programmen. 
 
I dagens samhälle spelar datorer en mycket stor roll. För att förbereda barnen för framtida 
arbetsliv och teknik måste vi se till att de ges den kunskap som är nödvändig för att klara att 
använda datorer i olika sammanhang och för olika syften. För att kunna använda datorn som 
ett redskap i t ex matematikundervisningen anser jag att lärarna behöver ha en ordentlig 
utbildning när det gäller att hantera datorer. De måste också veta vilka sorters program det 
finns och vilka inlärningsteorier de stöder. En positiv inställning till användandet av datorer i 
allmänhet krävs också. Anledningen till att lärare använder datorer i liten utsträckning i sin 
undervisning idag kan bero på att många är rädda för att barnen ska få en sämre social 
samvaro om de tillbringar för mycket tid vid datorn. Det är viktigt att man som lärare har 
kunskap om hur barnen reagerar på användningen av datorer och vilken relation barn i olika 
åldrar har till dem. 
 
Det är viktigt att blivande lärare har kunskap om hur olika inlärningsteorier ligger till grund 
för läroplansutveckling. I och med samhällets förändring kommer kriterier för vilket 
matematikinnehåll som matematikundervisningen ska innehålla att ändras över tid. 
Miniräknarens inträde i matematikundervisningen vittnar t ex om det.  Längre fram i 
uppsatsen kommer jag att belysa Rolf Hedréns problematisering kring vilka krav med 
avseende på matematiska skriftliga räknemetoder som samhället ställer på medborgarna idag 
och i framtiden (Grevholm, 2001). 
 
5. Styrdokument 
 
Den tekniska utvecklingen inom datorområdet har gått mycket snabbt. Det innebär att det är 
först de senaste läroplanerna som tagit hänsyn till datorer och IT-teknik som ett tillgängligt 
redskap i undervisningen. I ett tidigt skede sågs datorn som en artefakt som endast kunde 
användas av elever individuellt. Efter hand som datorerna blivit kommunikationsinstrument 
har frågor om deras betydelse för såväl individualisering som samverkan i skolan aktualiserats. 
I följande avsnitt ger jag en kort översikt över de använda begreppen i de senaste läroplanerna 
och den nämnda problematiken.  
 
5.1 Användningen av datorer i undervisningen och vikten av samlärande  
I läroplaner och styrdokument förekommer begreppen samlärande, samverkan och samarbete. 
Det talas om samarbete och interaktion elever emellan, mellan lärare och elever och 
interaktionen mellan elever och datorer (Lpo, 94). 
 
Williams (2000) skriver att de senaste svenska läroplanerna och styrdokumenten visar en ökad 
medvetenhet om vikten av att barn lär av varandra i förskolan och skolan. Det har inte varit 
självklart genom tiderna. Under många år har den traditionella synen på undervisning varit 
bunden till föreställningen att kunskap bäst överförs från den vuxne till barnet. Barnet har 
jämförts med ett tomt kärl som skulle fyllas med fakta och kunskaper och det var den vuxne 
som bäst kunde förmedla och välja ut den kunskap barnet bäst behövde.  
 
Nyckeln till barnens utveckling för att kunna leva ett bra liv både idag och i ett framtida 
samhälle är ett livslångt lärande och en utveckling av vardagskunskaper. Det innebär att barn 
utvecklar olika kvaliteter som samarbetsförmåga, ansvarstagande, initiativförmåga, kritiskt 
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tänkande, kreativitet och förmågan att lära sig lära är gemensamma utgångspunkter. Förskolan 
och skolan är platser där barn på ett naturligt sätt möter kamrater och där det alltid finns barn 
med olika kunskaper, erfarenheter och intressen som kan tänkas agera som lärare för de nya 
barnen (Persson, 1995). I de nya läroplanerna betonas såväl samspelet mellan vuxna och barn 
som att barn lär av varandra.  
 
I följande avsnitt redogörs för några av de senaste styrdokumenten som legat till grund för den 
syn på demokrati och samlärande som präglar vår svenska skola idag. Även datorn som 
redskap utifrån Lpo 94 belyses liksom inslag av datorer i Lgr 80. Efter att ha gått igenom både 
läroplanerna för Lgr 62 och Lgr 69 kan tilläggas att datorer i undervisningen överhuvudtaget 
inte nämns i dessa. 
 
Först i Lgr 80 i anslutning till kursplanen i matematik nämns ämnet datalära, vilket är ett ämne 
avsett för grundskolans högstadium.  Datorer förknippas med beskrivande statistik och 
sannolikhetslära. 
 

Alla elever bör orienteras om användningen av datorer i samhället och om den snabba 
utvecklingen på området. Speciellt gäller det att eleverna inser att datorn är ett tekniskt 
hjälpmedel som styrs av oss människor. 

(Skolöverstyrelsen, 1980, s. 107). 
     
Inom ämnet datalära tas även exempel på olika yrken upp där kunskap om datorer är av stor 
betydelse. 
 
I Lpo 94 behandlas datorn som ett hjälpmedel även i andra ämnen som t ex bild, musik, 
samhällskunskap, geografi och historia. I t ex ämnet bild innefattas den datorgenererade bilden 
samt grafisk form och layout. Inom musikämnet möjliggör datortekniken en belysning av 
musikämnet i ett historiskt och mångkulturellt perspektiv. I de s k SO-ämnen trycks det på att 
samla information från olika källor och ställa sig kritisk inför dem. 
 
Från  kursplanen (Lpo 94) för matematik citerar jag följande:  
 

Informationsteknologin och spridningen av kraftfulla miniräknare och datorer har vidgat 
våra möjligheter att snabbt få bättre underlag för att fatta beslut. Användningen av denna 
teknologi ställer nya krav på matematikkunskaper. Det är skolans uppgift att lägga 
grunden till sådana kunskaper.  

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 51). 
 
 
5.2 Läroplan 1969, Lgr 69 
I Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) framhölls att den enskilde eleven skulle sättas i centrum för 
skolans verksamhet även om man också borde ha förståelse för gruppen. Med gruppsamverkan 
avsågs företrädesvis att elever skulle utveckla sin förmåga att fungera som en demokratisk 
individ i samhället. Begreppet medansvar infördes med syftet att vårda och förbättra 
skolmiljön. Eleverna skulle göras medvetna och delaktiga i verksamheten och förberedas som 
ansvarstagande samhällsmedborgare. De viktigaste momenten i grupparbetet var motivering, 
planering, bearbetning, redovisning och utvärdering. Antalet elever i ett grupparbete kunde 
variera mellan två till fem elever. Det ansågs mest lämpligt att bedriva grupparbeten i 
orienteringsämnen och praktisk-estetiska ämnen. De psykologiska aspekterna och vinsterna 
med att räkna med eleverna som medaktörer i skolan framstod som betydelsefulla. Samverkan 
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sågs inte som betydelsefullt för elevernas lärande. Elever var inte redo för att samverka på 
allvar förrän i högre klasser på grund av bristande biologiska förutsättningar. 
 
5.3 Läroplan 1980, Lgr 80 
I Lgr 80 framstod eleven som mer aktiv i sitt eget lärande. Som övergripande mål 
formulerades i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) att skolan skulle bidra till att elever 
utvecklade en demokratisk samhälls- och människosyn. Skolan var ett centrum för arbete. 
Läroplanen refererade såväl till verksamheter inom som utanför skolan. Samarbete bestod i 
arbeten med teman över åldersgränser eller uppbyggande av fadderverksamheter där äldre 
barnen tog hand om yngre, nybörjare. Organisation av lärarna i arbetsenheter där en 
arbetsenhet kunde bestå av elever/barn från olika stadier tillämpades från förskolan. 
Gruppsammansättningen varierades, t ex kunde arbete ske med klassen som en hel grupp, 
mindre grupper i klassen, i par eller helt individuellt. Kravet på elevaktiva arbetssätt uteslöt en 
ensidig katederundervisning som enbart bestod i att läraren redogjorde för ett stoff, som sedan 
eleverna skulle komma ihåg och bearbeta. Samarbete skulle enligt läroplanen praktiseras. 
 
5.4  Läroplaner 1994 och 1998, Lpo 94, Lpo 94/98 och Lpfö 98 
Med Lpo 94 fick vi en gemensam läroplan för hela det obligatoriska skolväsendet. Fyra år 
senare reviderades den (Lpo 94/98, Utbildningsdepartementet, 1998) samtidigt som förskolan 
fick sin första nationella läroplan, Lpfö 98. Trots att förskolan inte är obligatorisk har vi nu två  
läroplaner från 1 till 16 år som i stort sett vilar på samma värdegrund och har samma struktur i 
fråga om mål. De olika strävandemålen som läroplanen föreskriver förutsätter arbetsformer 
som tar sin utgångspunkt i interaktion och samverkan såväl mellan elever som mellan 
lärare/elev. 
 
Några strävandemål är att eleverna ska:  
 
  
- Utveckla sitt eget lärande 
- Befästa en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som  
             förnuftsmässiga och etiska överväganden 
- Lära sig att arbeta självständigt och tillsammans med andra 
- Lära sig att använda sina kunskaper som redskap för att formulera antaganden och lösa  
            problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och  
            förhållanden   
    (Utbildningsdepartementet, 1994)  
 
Läroplanens mål är att utveckla en flexibel skola. Eftersom den är målstyrd sätts arbetssätt och 
arbetsformer i fokus. Den ökade datoranvändningen i skolan och i samhället innebär att datorn 
också bör ges en möjlighet att inta rollen som verktyg för lärande och djupare förståelse av 
skolämnena. Förskolans läroplan uttrycker också tydligt att barn sinsemellan spelar en roll för 
det enskilda barnets lärande ( Lpfö 98). 
 
5.5 Sammanfattning av datorer och samlärande avseende styrdokumenten 
I Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) sågs inte samverkan i grundskolan som betydelsefullt för 
elevers lärande. På grund av bristande biologiska förutsättningar var eleverna inte redo att 
samverka på allvar. Däremot värnades det om elevers delaktighet i verksamheten. Till skillnad 
från Lgr 69 framstår eleverna som mer aktiva i sitt eget lärande både i Lgr 80:s  och Lpo 94:s  
läroplaner. Eleverna ska få möjlighet att praktisera samarbete och det gäller att både lära sig 
att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Det är just innebörden i begreppet 
”scaffolding” som Bruner myntat (Bliss, 1996). Det beskriver en process liknande Vygotskijs 
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proximala utvecklingsbara zon där en elev har möjlighet att lösa ett problem med hjälp av en 
vuxens eller en kamrats hjälp. Vad klarar eleven att lösa på egen hand och vad kan han eller 
hon med framgång lösa med en vuxens eller en kamrats hjälp? Inte minst inom matematisk 
problemlösning ser jag detta som en viktig ingrediens. Likaså vid tillämpning av s.k. ”ta-reda-
på-uppgifter” som kan ingå i en läxa, vilka kan lösas genom att läsa i en bok eller fråga någon 
vuxen. Under laborationer och aktiviteter som nämnts i och utanför klassrummet tillämpas 
naturligt denna s.k. ”scaffolding”. 
 
Nytt med Lpo 94 är att Sverige för första gången fick en gemensam läroplan för hela det 
obligatoriska skolväsendet. När det gäller datorer förstärks också detta nya redskap inom 
många ämnen inom Lpo 94 såsom bild, musik och SO-ämnena samhällskunskap, geografi och 
historia. 
 
 
6. Särskilda utvecklingslinjer inom matematikämnet 
 
Rolf Hedrén problematiserar kring vilka kunskaper och färdigheter det är viktigt att eleverna 
har med sig efter genomgången grundskola och ifrågasätter vad matematisk kunskap är idag 
(Grevholm, 2001). Han tar sin utgångspunkt i att många beräkningar i dagens samhälle kan 
göras och görs med tekniska hjälpmedel såsom miniräknare och datorer. Hedrén belyser 
sambandet mellan räkning och matematik och refererar till sin egen forskning kring alternativ 
till standardalgoritmerna för de fyra räknesätten. Samtidigt som samhället har förändrats har 
räknemetoder förändrats. Vi har idag tillgång till datorer och miniräknare på ett sätt som vi 
inte haft tidigare. Författaren gör med hänvisning till Ole Skovsmose (1994) en uppdelning av 
vad kunskap i matematik är på följande sätt. 
 
* en matematisk kunskap 
* en teknisk kunskap  
* en reflekterande kunskap 
 
Med matematisk kunskap åsyftas den innehållsmässiga delen såsom t ex huruvida bråkräkning 
och potensräkning bör höra till nödvändigheter att gemene elev ska ha med sig efter 
genomgången grundskola och gymnasieskola. 
 
 

 

Teknisk kunskap tar sig uttryck i såväl färdighetsträning som t ex. beräkning av 
3

2

3

1
+  och 

tillvägagångssätt av beräkning av 
9

4
:
3

1  som användandet av miniräknaren och datorn för 

beräkning av matematiska problem. 
 
Den reflekterande kunskapen kan som en färdighet beskrivas som användande av sin 
matematiska kunskap. Exempelvis kan det illustreras genom att känna till vilket tal som finns 

mittemellan 3 och 4 eller mittemellan 
4

3  och 
5

2 . 

Att eleverna har grunderna för att skapa sig en bild av vad 2/5 egentligen är och vad hälften av 
2/5 är kan inte nog understrykas som viktiga mål med matematikundervisningen. 
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Behovet av färdigheter i skriftliga räknemetoder har minskat sedan miniräknare och datorer 
kommit mer in i samhället. Huvudräkning och överslagsräkning har om möjligt blivit än mer 
betydelsefulla än tidigare. Matematiklärare och forskare i matematikens didaktik är överens 
om att matematikundervisningen med tanke på detta borde förändras. Det är ju ganska 
meningslöst att undervisa på ett sätt där eleverna inte ser mening och sammanhang. Aktivitet 
från elevernas sida och möjlighet till att själva få möjlighet att konstruera sin kunskap lär vara 
den bästa undervisningssituationen. Det kan måhända handla om en generationsfråga. I 
betygskriterierna för Lpo 94 skrivs fram att eleverna dels ska kunna bemästra uträkningar med 
algoritmer och kunna överslagsräkning när det gäller de fyra räknesätten. 
 
I  Lpo 94 , kursplanen för matematikämnet är strävandemålen inom bl. a följande: 
 

Strävan ska vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt förstår och kan 
använda: 
grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och 
procent 

 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s 33) 

 
 
 I kursplanen för matematik framgår vidare att det finns minst fyra olika sätt att räkna på 
nämligen: överslagsräkning, huvudräkning, skriftliga räknemetoder och användning av 
miniräknare. 
 
Det är inte bara inom matematikundervisningen datorerna till viss del används i skolans 
undervisning. I min andra undersökning inom studien lyfts datorns roll som ett hjälpmedel i 
undervisningen upp och det diskuteras kring huruvida det finns något eller några ämnen som 
mer än andra lämpar sig för arbete med datorer. 
 
7. Om lärande 
 
För att kunna förstå strävandena till förändringar av läroplaner, användningen av tekniska 
hjälpmedel och nya lärandemetoder krävs ingående kunskaper om lärandet. Kännedom om 
några centrala inlärningsteorier och lärandeteoriernas utveckling samt lärarrollens förändring 
är därför väsentliga delar i denna studie. 
 
Inlärningsteorier är betydelsefulla eftersom de bidrar till att göra läraren mer medveten om 
elevers sätt att tänka. Jag ger därför en kort översikt över några teorier som kan ha betydelse 
för denna studie. Inledningsvis nämnde jag Sokrates och den berömda sokratiska dialogen 
varför jag väljer att utveckla den mer. Vidare gör jag nedslag utifrån Dewey´s syn på inlärning 
i samverkan. Bruner, Vygotskij, Piaget och Skinner tas också upp i detta kapitel. 
Inlärningsteoriernas relevans för samlärande eller individuellt lärande markeras med 
nyckelord. 
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7.1 Den sokratiska dialogen 
 
Nyckelord: dialog, frågor, eleverna får själva söka svaren. 
 
Sokrates läror känner vi främst från Platons dialoger, där Sokrates för det mesta är 
huvudperson.  Om Sokrates uttrycker Platons idéer eller sina egna är omöjligt att helt säkert 
avgöra. Dialogen är emellertid en konstform. Målet med dialogen är att finna kunskap och 
insikt som deltagarna redan har, även om de inte vet att de har den. Frågor, svar och reflektion 
ska göra sådan kunskap som kan betecknas icke-reflekterad kunskap och insikt tillgänglig. 
Samtidigt är det viktigt att veta att detta mål aldrig helt kan uppnås. 
 
Dialogen enligt Sokrates ska leda fram till kunskap om vad mänskliga förnuftet är och 
kunskap om hur vi ska leva förnuftigt. Därmed blir dialogen inte bara ett medel utan också 
uttryck för en livsform. Dialogens mål är formellt i meningen att det inte kan specificeras 
oberoende av dialogen. Förståelse av målet kommer genom förståelse av den process 
varigenom målet så gott det nu går uppnås.  I hela dialogen är Sokrates den frågande och 
poängen är att adepten själv måste söka svaren och i vissa fall också frågorna (Molander, 
1996). 
 
7.2 Dewey 
 
Nyckelord: delaktighet, demokrati, medborgarkunskap. 
 
Dewey förespråkar elevers delaktighet i skolarbetet. Han lyfter fram vikten av att få inblick i 
relationen mellan demokrati i utbildningen och skolarbetet, en s.k. medborgarkunskap. 
Deweys pedagogiska visioner har lämnat klara avtryck i det dagliga skolarbetet. I boken 
Demokrati och utbildning, 1916, lyfter han fram frågor som berör skolan som samhällets 
främsta socialiseringsinstrument och skolans betydelse för utveckling av demokratin. Dewey 
menar att samhällets mest framträdande uppgifter är att göra individer sociala. Vi blir det 
genom växelverkan med andra, genom kommunikation. Det finns inte bara ett språkligt utan 
också ett sakligt samband mellan ”community” (samhällsgemenskap) och kommunikation 
(meddelanden som leder till med-delaktighet, gemenskap i något). I boken betonar Dewey 
också återkommande ”shared experience” och shared interests, dvs. ett utbyte av erfarenheter 
och intresse, som de väsentligaste samhällsdanande faktorerna. Dewey definierar social 
kompetens som förmågan att delta i ett givande och tagande av erfarenhet. Den sociala 
kunskapen betyder beredskap för samhällsnytta, vilket medför en garanti för kontinuitet i 
samhället och socialt framåtskridande. 
 
7.3 Ett holistiskt perspektiv på lärande 
 
Nyckelord: ”scaffolding”, samarbete, verklighetsanpassning, delarna och helheten. 
 
Enligt Bruners undervisningsteorier (Bruner, 1960) gäller det att förstå hur saker hänger ihop, 
dvs. att förstå struktur. Ett ämnes struktur innebär att mycket annat kan relateras till det på ett 
meningsfullt sätt. Bruner trycker mycket på verklighetsanknytning till lärostoffet som t ex 
fysikens lagar som på tidigt stadium kan uppmärksammas på lekplatsens gungbräda. Bruner 
menar, att dessa grundläggande idéer kan vara den bärande principen i utformningen av 
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undervisningen från det barnen är ganska små. Inte bara arbetssättet och 
presentationsformerna utan även lärostoffets form kan anpassas till att passa elevens 
utvecklingsnivå. Efter mognad och ålder nås moment som hävstänger och 
kraftmomentsuträkningar in i bilden. Detta kan sägas vara kärnan i spiralprincipen. 
 

Varje ämne kan läras effektivt på ett intellektuellt ärligt sätt till varje barn i varje 
utvecklingsstadium. 

 ( Bruner, 1960, s 33). 
 
Det är således viktigt att spiralen inte snurrar för fort och att när nya verktyg introduceras i 
undervisningen måste möjligheter ges för lärare och elever att skaffa sig färdighet och 
förtrogenhet med dessa. Risken finns att fokus sätts på redskapen istället för ämnet. Som 
exempel kan nämnas räknestickan och räknedosan men också datorer och IT-teknik. Bruner  
har från att ha antagit det konstruktivistiska perspektivet på senare tid kommit att anta ett 
sociokulturellt perspektiv. Det som är intressant i detta är att vara vaksam  på vilket eller vilka 
ämnesområden som med fördel bör ses utifrån delar eller utifrån en helhet. En annan viktig 
aspekt är att elever har olika inlärningsstilar. 
 
De flesta former av kunskap ingår i en struktur, där begreppen bygger på varandra och som 
hämtar sin betydelse från andra begrepp i samma struktur.  
 
              Begrepp är som knutar i ett nät, de kan inte existera utan andra trådar eller knutar.  
 

(Sjöberg,  2000, s. 327). 
 
Situationen liknar den då barn tillägnar sig ett språk. Varje ord får sin betydelse genom de 
andra orden. Barnet lär sig nya ord genom att det knyts trådar till de andra orden. Nätet blir 
finare och tydligare efter hand. Jämförelsen kan liknas vid lärande i skolan. Ett lyckat lärande 
inom ett nytt ämnesområde behöver inte betyda att man först definierar grundbegreppen exakt 
och sedan bygger vidare på dem. Kanske kan man börja med att använda de nya orden ganska 
löst och att ordens betydelse gradvis blir tydligare genom exempel och motexempel. I 
strukturen framhålls hela tiden förbindelsen till andra ord och begrepp. 
 
 
7.4 Några exempel från Vygotskij´s och Piagets´s teorier 
 
Nyckelord: social aktivitet, återkoppling, imitation, lek, interaktion, kultur. 
 
Vygotskij ansåg att den sociala processen ger upphov till individuella processer. Han menar 
också att det finns både en aktiv miljö, en aktiv individ och dessutom en tredje komponent, 
kulturen, inom vilken utveckling och interaktion sker (Vygotskij, 1934/1986; Wertsch, 1991). 
Kulturen är starkt påverkad av tidigare generationers kunskap och vetande. Det är 
tolkningsramar och förståelsehorisonter för vårt handlande. Enligt Vygotskij har människan en 
speciell mental förmåga att mediera sina kunskaper genom artefakter. Hon kan också sprida 
dessa redskap till efterkommande generationer som stöd för tänkande och handlande (Säljö, 
2000). 
 
Tänkandet är således inte enbart lokaliserat till vårt inre. Det verkar genom artefakter, och 
genom kommunikativa handlingar (Wertsch, 1991). Den sociala miljön omfattar, förutom 
individen, också de kulturellt medierande artefakterna och den kulturellt skapade sociala och 
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fysikaliska omgivningen som människan agerar i. Kognition distribueras över människor, 
aktiviteter och artefakter (Cole, 1996). 
 
Såväl Vygotskij som Piaget såg nödvändigheten av samspelet mellan det individuella och det 
sociala. Det sociala ursprunget får ett särskilt värde i Vygotskijs teorier genom att placera det 
kulturellt medierande centralt i den vuxnes kognition och kognitiva utveckling. Det blir också 
mindre symboliskt och abstrakt än vad fallet med Piagets begrepp om jämvikt.4 Hos Vygotskij 
är samhället bärare av det kulturella arvet utan vilket tanken, intellektet, inte skulle kunna 
utvecklas. 
 
Vygotskij ansåg att lärande var en förutsättning för utveckling. Det inre tänkandet ser han som 
en återspegling av det yttre samspel som vi är delaktiga i. Den goda undervisningen går före 
och leder utvecklingen. Vad barn kan göra idag, med hjälp av läraren eller en mera kunnig 
kamrat, kan barnet klara på egen hand imorgon, den proximala utvecklingszonen. Samspelet är 
det helt avgörande (Vygotskij, 1978). 
 
Det kan konstateras att även om Piagets teorier kritiserats i olika avseenden har han många 
såväl gemensamma som kompletterande åsikter till exempelvis Vygotskij. Till skillnad från 
Piaget menar Vygotskij att kamratsamverkan inte bara initierar en förändring hos barnet utan 
den formar själva förändringen, dvs. allt det som händer i samspel mellan barnen bidrar till 
förändringen. Enligt Vygotskij är socialt samspel den absolut viktigaste drivkraften i barns 
utveckling och lärande. Piaget är inte lika starkt övertygad om det, men hävdar ändå att en viss 
kommunikation barn emellan på barnens egen nivå kan främja till assimilation och 
ackommodation, dvs. omprövning av ställningstaganden. Piaget tog som bekant stark ställning  
för att begrepp inte kan läras in förrän barnet befinner sig på en bestämd utvecklingsnivå. 
 
Samtidigt som Piaget starkt tar ställning till att begrepp inte kan läras in förrän barnets 
befinner sig på en bestämd utvecklingsnivå anser Vygotskij att gränserna kan vara flytande 
och att barnet i vissa fall också kan gå direkt till en högre nivå. Piaget och Vygotskij, båda 
födda 1896, kompletterar varandra i många avseenden. 
 
 
 
7.5 Behaviorismen som exempel inom datorstödd undervisning 
 
Nyckelord: belöning för stunden. 
 
Under första delen av 1900-talet växte behaviorismen fram i USA. Anhängare till denna teori 
menade att sann vetenskap bara kan grunda sig på det som kan observeras. Studerar man 
människan kan man bara observera det som påverkar henne, dvs. stimulus och vilken slags 
reaktion, respons som följer. Eftersom man inte kan observera människors tankar kan detta 
inte användas som vetenskapligt begrepp. Människan är som en maskin som reagerar 
automatiskt. Man kan inte ta hänsyn till tankar och känslor. 
 
Behaviorismen och Skinners teorier är tillämpliga inom datorstödd undervisning. I 
programmen förekommer ofta en inbyggd belöningsfunktion vid rätt svarsalternativ. Hur 
formen av feed-back i programmen kan se ut beskrivs mer utförligt i avsnittet undersökning 1. 
 
                                                 
4 Jämviktsprincipen eller ekvilibrium är en medfödd självreglerande process som sätter igång när barnet står 
inför något som det inte får att stämma. Mekanismer för att uppnå jämvikt är mognad och erfarenhet. 
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7.6 Sammanfattande teorier 
Jag anser det vara av stor vikt att föra en diskussion om upprätthållandet av 
”klassrumsdialogen”.  Inom en hel del undervisning tenderar läraren att bli en handledare till 
eleverna och dialogen och kommunikationen har kommit att bli en alltmer sällsynt form i 
undervisningen. Jag kan se faror i denna utveckling, vilket kan yttra sig i att elever än mindre 
förstår mening och syfte med olika uppgifter i skolan. Lärandets riktning kan också komma att 
te sig diffus. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att även om Piagets teorier kritiserats i olika avseenden 
har han många såväl gemensamma som kompletterande åsikter till t ex Vygotskij. Till skillnad 
från Piaget menar Vygotskij att kamratsamverkan inte bara initierar en förändring hos barnet 
utan den formar själva förändringen, dvs. allt det som händer i samspel mellan barnen bidrar 
till förändringen. Enligt Vygotskij är socialt samspel den absolut viktigaste drivkraften i barns 
utveckling och lärande. Piaget är inte lika starkt övertygad om detta men hävdar ändå att en 
viss kommunikation barn emellan på barnens egen nivå kan främja assimilation och 
ackommodation, dvs. omprövning av ställningstaganden. 
 
Det bör också noteras att stora delar av Skinners idéer inte är aktuella idag, men belöning och 
”feed-back” tillämpas allmänt i olika datorprogram, s k undervisningsprogram. Detta känns 
igen i avsnittet med beskrivningar av några olika pedagogiska undervisningsprogram med 
matematikinnehåll. Programmen som beskrivs belyser program avsedda för olika 
åldersgrupper (sid. 19-20).  
 
Genomgången visar att de förändringar som äger rum idag inte är några radikala nyheter i ett 
historiskt perspektiv. Däremot har det skett en del organisatoriska förändringar i skolan bl. a 
sedan kommunaliseringen 1989. Det medför nya förutsättningar som ställer andra krav på en 
lärare idag. Det är däremot viktigt att lärare som undervisar idag är medvetna om och har 
gedigen kunskap om vilka inlärningsstilar och pedagogiska samt didaktiska teorier som ligger 
till grund för skolan av idag och framtiden. 
 
 
8. Metod, urval och genomförande 
 
Jag har i min studie använt mig av olika datainsamlingsmetoder. Dels har jag använt 
kontinuerliga samtal och ett analysschema, i undersökning 1, och enkät och kontinuerliga 
samtal i undersökning 2. Metoderna kan användas vid både kartläggande undersökningar och 
vid försök med utvärdering (Kvale, 1997). Enkät är en renodlad kvantitativ metod medan 
samtal och intervjuer kan utformas enligt både det kvantitativa och kvalitativa synsättet 
(Johansson & Svedner, 1998). Min avsikt har varit att de olika formerna av 
datainsamlingsmetoder ska komplettera varandra. I de kontinuerliga och informella samtalen 
har jag haft möjlighet att följa upp enkätsvar och svar i analysscheman vilket medfört att min 
design av metod blivit av en mer kvalitativ art. 
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8.1 Enkät och analysschema som metod 
En enkät måste knytas hårt till mer eller mindre färdiga och konstruerade svarsalternativ för att 
vara möjlig att bearbeta. Vid mer öppna frågor där man låter personerna skriva ner sina 
uppfattningar blir det inte möjligt att följa upp med följdfrågor vilket är möjligt vid en 
intervjuundersökning. Jag har därför valt att följa upp lärarstudenternas skriftliga svar med 
muntliga samtal. Detta gäller såväl de analysscheman jag använt i undersökning 1 som 
enkäten som använts i undersökning 2. 
 
 
8.2 Det öppna samtalet som metod  
Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor 
och förhoppningar och om den värld de lever i. Enligt Kvale (1997) bygger 
forskningsintervjun på vardagens samtal och den är ett professionellt samtal. Intervjun är inte 
ett samtal mellan två likställda parter eftersom det är intervjuaren som definierar och 
kontrollerar situationen, presenterar ämnet och även kritiskt följer upp  respondentens svar på 
frågorna.  
 
Men undersökningspersonerna besvarar inte bara frågor som formulerats av en expert utan 
uttrycker i en dialog en uppfattning om sin livsvärld.  Intervjun är enligt Kvale (1997) ett 
”intersubjektivt företag” där två personer talar om ämnet av gemensamt intresse.  
 

Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken 
ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt en 
intervjuguide som koncentrerar sig på vissa teman och som kan omfatta förslag till 
frågor. Intervjun skrivs vanligen ut, och den skrivna texten utgör jämte 
bandinspelningen materialet för den följande tolkningen av meningen. 

 
(Kvale, 1997, s 32). 

 
I mina undersökningar har jag samlat in min empiri genom samtal. Jag har valt att formulera 
och ställa öppna frågor med utrymme för diskussioner. Jag har förberett ett frågeformulär som 
jag följt utifrån de skriftliga svar studenterna givit mig. Genom minnesanteckningar och 
anteckningar förda av mig själv under samtalens gång har jag kunnat skaffa mig en bild av 
studenternas upplevelser avseende min problemformulering. 
 
8. 3 Urval och genomförande 
Undersökning 1 omfattar 90 lärarstudenter. Jag valde att använda deras inlämnade 
analysschema över ett pedagogiskt undervisningsprogram med matematikinnehåll som 
underlag för tolkning av deras förhållningssätt till undervisningsprogram i 0-6-årsverksamhet.  
Eftersom jag var undervisande lärare i de tre klasserna (30 studenter i varje klass) när jag gick 
in i studien valde jag att komplettera metoden med kontinuerliga och informella samtal med 
studenterna när de arbetade gruppvis med att färdigställa sin egen multimediaproduktion i 
kursen. Informella samtal ägde rum när de satt och arbetade framför datorerna. Jag förde också 
diskreta anteckningar under tiden och efter det att sådana handledartillfällen ägt rum. Samtalen 
ägde rum med hänsyn till hur det passade naturligt och hur många grupper som samtidigt var 
av behov av hjälp med sina produktioner. Det hade naturligtvis kunnat ge mer utbyte att 
intervjua ett antal av studenterna mer utförligt, men den möjligheten hade jag inte. I bilaga 1 
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finns de frågor som studenterna svarade på när de gjorde sin individuella analys enligt 
analysschemat. 
 
Den sista frågan var: Hur skulle du vilja använda datorn i pedagogisk verksamhet? Eller, om 
det är ett program du inte vill använda, varför inte? Studenterna uppmanades att ha 
styrdokumentens skrivningar aktuella i anslutning till att de arbetade och besvarade frågorna i 
examinationsuppgiften. 
 
I undersökning 2 använde jag mig av en enkät (bilaga 3). Frågorna är ställda så att studenterna 
ska kunna svara på dem genom att observera datortillgången på sin Vfu-skola och genom 
samtal med t ex sin handledare på fältet. En del frågor kan besvaras utifrån deras egen 
erfarenhet och utifrån deras så gott som slutförda utbildning till Ma/NO-lärare (1-7).  Antalet 
studerande i utbildningen var 17 och jag hade undervisat dem i fyra olika matematikkurser 
vilket gjorde diskussioner och samtal i gruppen naturliga. Genom att lyssna på deras 
resonemang förde jag kontinuerligt minneanteckningar efter samtal angående datorer i 
matematikundervisningen. 
 
 
8.4 Kritiskt förhållningssätt till metoderna 
När basfakta eftersöks är enkät en utmärkt metod. I en enkät kan man även ställa faktafrågor. 
Som ovan belyses  är denna metod inte i alltid lika lämplig. En skriftlig enkät kan vara möjlig, 
men för att svaren ska utvecklas behövs kanske en intervjuare som stimulerar dem. Dessutom 
kan det för många människor upplevas behagligare och enklare att samtala med någon än att 
uttrycka sig i skrift (Zetterqvist, 2003). Som också nämnts tidigare krävs det att en enkät måste 
vara hårt styrd med mer eller mindre färdiga och konstruerade svarsalternativ. Detta för att den 
ska vara möjlig att bearbeta. 
 
Det finns också invändningar mot enkäten som metod liksom invändningar och ifrågasättande 
av intervjuforskning. Kvale skriver i sitt sista kapitel i sin bok Den Kvalitativa 
Forskningsintervjun om de invändningar mot intervjuforskning för standardinvändningar som 
flitigt förekommit i debatten (Kvale, 1997). Dessa skulle vara att den kvalitativa 
forskningsintervjun inte är: 
 
1. Vetenskaplig, utan speglar bara sunda förnuftet 
2. Objektiv, utan subjektiv 
3. Trovärdig, utan snedvriden 
4. Tillförlitlig, utan bygger på ledande frågor 
5. Intersubjektiv, utan läsare finner olika innebörder 
6. En vetenskaplig metod, den är för personberoende 
7. Hypotesprövande, utan explorativ 
8. Kvantitativ, utan enbart kvalitativ 
9. Generaliserbar, det finns för få intervjupersoner 
10. Valid, den förlitar sig på subjektiva intryck 
 
Kvale diskuterar alla dessa invändningar mot intervjuforskning men försvarar intervjun som 
metod. Jag tar upp detta för att uppmärksamma läsaren på att jag är medveten om den kritik 
som finns. Medvetenheten om detta kan ha betydelse i mitt eget arbete. Jag kan också försöka 
avgöra om dessa invändningar är relevanta gentemot min undersökning (Kvale, 1997). 
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9.  Genomförande 
 
Jag har valt att redovisa studiens båda undersökningar var för sig. Jag kommer att redogöra för 
urval, genomförande och resultat från undersökning 1 först och därefter redovisas samma 
saker för undersökning 2. Min förhoppning är att läsaren lättare ska kunna följa  
framställningen på detta sätt.  
 
9.1 Undersökning 1  
9.1.1 Presentation av datorprogram med matematikinnehåll 
Undervisningsprogrammen i matematik är idag i allmänhet framtagna för att presentera ett 
visst begrepp eller matematikområden, ofta presenterat som en saga eller berättelse. Det kan 
också vara en applikation som enbart syftar till att öva procenträkning, multiplikationstabell, 
räta linjen osv. Sådana pedagogiska program är frekventa i F-9, t ex Snövit, Matteraketen, 
Cheops pyramider m.fl. Ett undervisningsprogram ger eller övar inte mer än vad det är avsett 
för. Verktygsprogram kräver i allmänhet mer av användaren men de är å andra sidan mer 
flexibla. Verktygsprogram ingår däremot inte i denna studie. 
 
Ett av målen med undersökningen är att undersöka lärarstudenters förhållningssätt till 
datorprogram med barn i åldersgruppen 0-6 år och att få en inblick i lärarstudenternas 
uppfattning om pedagogiskt upplägg och pedagogisk relevans i dessa program. Studien vill 
dessutom försöka ge svar på frågan om datorn ökar motivationen för barnen att bli nyfikna på 
matematik och i så fall på vilket eller vilka sätt. 
 
För att läsaren ska kunna skaffa sig en bild av de undervisningsprogram som finns med i 
undersökning 1 följer här en enkel beskrivning av programmens innehåll indelad i tre nivåer. 
Jag har gjort en uppdelning av program som barn i olika åldersgrupper kan möta i ett 0-10- 
års-perspektiv. Jag har valt att inte beskriva samtliga program i bilaga 2 utan redogör för 
karakteristiskt lika drag i programmen. 
  
I: 2-5 år 
De här programmen innehåller ofta en saga som läses upp av datorn på olika språk, beroende 
på val av flagga, dvs. nationalitet. Genom ett klick med musen bestäms detta.  Det finns 
möjlighet att använda ”klickfunktionen” och välja repris av uppläsning av en bestämd bild och 
det finns också möjlighet att få en överblick över samtliga bilder i sagan, dvs. samtliga bilder i 
liten skala på skärmen samtidigt. I sagorna illustreras med bild och tal olika begrepp med 
matematikinnehåll såsom olika rumsbegrepp (över, under, i, utanför osv). Genomgående 
innehåller programmen även talbegrepp och siffror liksom jämförelse av både tal (t ex siffror 
och mängd) och rum (jämförelse t ex av skostorlek) på en grundläggande nivå. 
 
 
II: 6-8 år 
I takt med stigande ålder blir spelen mer och mer interaktiva och avancerade. Programmen är 
uppbyggda kring en saga eller ett tema med följande färdigheter att träna på: 
 
Addition och subtraktion 
Multiplikation 
Klockan 
Pengar och dess värde 
Geometri 
Problemlösning/Logik 
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Benämnda uppgifter 
Bråkräkning 
Analys/Diagram 
 
En tablå (lägesrapport) görs upp efter att användarna av spelet skrivit i sina namn. Det finns 
möjlighet att skriva ut  lägesrapporten. Inom varje moment finns det möjlighet att välja tre 
olika nivåer avseende svårighetsgrad. En uppgift ges och inom varje moment ska användaren 
interagera genom att t ex klicka på musen, ändra siffror i en digital klocka för att en port ska 
öppnas och för att komma vidare i spelet. Efterhand som olika uppgifter löses fylls 
lägesrapporten på. Resultat ges i antal avklarade uppgifter av antalet möjliga samt även 
sammanställning i procent. När en uppgift klarats av till belåtenhet ges positiv eller negativ 
”feedback” genom knapptryck på olika figurer såsom grodor, hinkar mm. Det är uttryck för 
beröm som t e x ”Bra, jobbat! Det här kan du.” applåder och melodisnuttar i glad dur. Om det 
uppstår tvekan eller oklarheter finns det alltid ett frågetecken till hands att trycka på och få 
vägledning.  
 
III: 4-10 år 
På samma sätt som för yngre åldersgrupper utgår programmen från ett tema, t e x universum. 
Olika nivåer avseende svårighetsgrad kan väljas genom att ”klicka” med musen på önskad 
nivå. Vanligtvis finns det tre olika nivåer. De olika nivåerna liknar varandra till sitt upplägg. 
Det finns sånger och videofrekvenser med matteramsor. På högre nivåer används högre 
(större) tal och siffror i dessa frekvenser. Det finns möjlighet att på de olika nivåerna endast 
välja uppdrag med inslag av problemlösning och logiskt tänkande och val att fritt välja vad 
som ska spelas. Förutom matematikbegrepp innehåller en del program naturvetenskapliga 
begrepp som t ex ljusår och atmosfär. Så fort det ”inte händer” något i spelet startar en 
aktivitet då det ”klickas” på en figur. Återkoppling till användaren sker i form av tillrop som  
t e x ”Starkt jobbat, du kan verkligen det här.”, ”Exakt!” eller ”Den delen fungerar inte prova 
med en annan.” Melodisnuttar i dur och applåder förekommer även här. 
 
9.1.2  Lärarstudenters datorprogramanalyser i åldersperspektiv  0- 6 år 
Utifrån syftet med denna studie har jag valt att fokusera kring följande tre frågeställningar: 
 
- Vilka förhållningssätt har lärarstudenter till datorprogram i matematikundervisningen i  
             ett 0-6-års-perspektiv ? 
 
-  Vad betonar studenterna vid analys av ett antal datorprogram ur pedagogisk och  
            matematisk synvinkel kopplat till inlärningsteorier och styrdokument? 
 
Undersökning 1 är av både kvalitativ och kvantitativ art (Kvale, 1997). Kontinuerligt har 
under faktainsamlingen en analyserande kvalitativ diskussion förts med studenterna. 
Studenterna är i åldrarna 20-45 år och av de 90 studenterna är 87 kvinnor och tre män. 
 
De undersökta 90 studenterna som läser inriktningen Lek Utveckling Lärande i den nya 
lärarutbildningen, Kristianstad med start 2001, analyserade ht 2002 var sitt datorprogram med 
fokus på matematik 0 till 6-års-verksamhet. I uppgiften ingick också att observera när ett antal 
barn använde spel eller datorprogram. Studenterna lämnade in varsin skriftlig rapport och 
därefter arbetade de i grupper om 3-4 studenter med att skapa ett eget multimediaprogram. 
Syftet var att de nu skulle använda de kunskaper de skaffat sig genom att kritiskt ha granskat 
ett antal läromediaprogram som finns ute på marknaden. Denna redovisning, med sina egna 
konstruerade program redovisades muntligt och varje grupp bemötte en annan grupp som stod 
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för opponentskapet. Varje grupp lämnade även in en skriftlig rapport. Därmed fick de 
ytterligare tillfälle att motivera de pedagogiska val de använt sig av i samband med 
produktionen av programmet. Jag har koncentrerat mig på de 90 analyser som har inriktat sig 
mest på matematik. 
 
De har följt en analysmodell (bilaga 1) med följande innehåll att analysera utifrån: 
 
a) Programmet i allmänhet 
Vad heter produkten? Vilken sorts produkt är det (läromedel, lek- och lär, spel, uppslagsverk 
osv) Vad kostar produkten osv? 
 
b) Form och funktion 
Hur vet användaren vad hon förväntas göra? Instruktioner och navigationshjälpmedel.  Tar 
programmet slut? Vilken media används och varför (text, bild, ljud, video, animering osv) 
 
c) Avsikt och målgrupp 
Finns det något syfte med produkten? Vad är meningen att man ska lära sig av produkten? 
Vilken åldersgrupp riktar sig produkten till? Vilka förkunskaper bör man som användare 
besitta? 
 
d) Pedagogiska aspekter       
Vilken syn på lärande speglar produkten? Hur stimuleras barns nyfikenhet och lust att lära? 
Vilken typ av feedback ger programmet? Vill du använda den här produkten i pedagogisk 
verksamhet? 
 
De verktyg som frågorna utgjorde introducerades under ett tretimmars pass för studenterna där 
metoden för att analysera ett undervisningsprogram av den här sorten noggrant presenterades. 
 
10. Resultat 
 
10.1 Resultat av undersökning 1 
Jag har, efter att ha läst de 90 rapporterna, kunnat urskilja fyra olika kategorier av 
lärarstudenternas förhållningssätt till användningen av datorprogram med matematikinnehåll.  
Kategorierna 1-4 ser ut som följer. 
 
Kategori 1 
Lärarstudenten är positiv till användandet av matematikdatorprogram i undervisningen, men 
diskuterar balanserat för- och nackdelar med att datorn förs in i förskolan. Koppling till 
lärandeteorier i t ex kurslitteratur och styrdokument finns tydligt med i analysen. 
Kategori 2:   
Lärarstudenten är positiv till datoranvändning i förskolan, men gör inga kopplingar till 
styrdokument och lärandeteorier. 
Kategori 3: 
Lärarstudenten är negativ till användandet av datorer i förskolan – barnen ska ut och springa-
leka av sig – datorer får de mycket av hemma. Inga kopplingar till styrdokument och 
lärandeteorier. 
Kategori 4: 
Lärarstudenten är negativ till datorprogram i pedagogisk verksamhet och kopplar detta till 
styrdokument och lärandeteorier. 
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Kategorierna fick jag fram genom att först läsa igenom vad de 90 studenterna skrivit i sina 
analysrapporter och på så sätt skaffa mig en bild av hur materialet i sin helhet gestaltade sig. 
Därefter ställde jag mig frågan: Hur ser sambandet mellan studenter som antar ett positivt 
förhållningssätt till pedagogiska dataprogram med matematikinnehåll och deras kopplingar till 
befintliga inlärningsteorier och styrdokument ut? 
 
På samma sätt arbetade jag fram sambandet för studenter som antagit ett mer negativt 
förhållningssätt till pedagogiska datorprogram med matematikinnehåll. Jag erhöll då 
automatiskt kategorierna 2 och 3 ( se ovan). 
 
Varje kategori har jag kunnat anknyta till inlärningsteorier och styrdokument. Nedan beskriver 
jag varje definierad kategori med nyckelord associerade till styrdokumenten och kända 
inlärningsteorier. 
 
  
Fördelningen av de olika kategorierna presenteras i figur 1. 
 
 
Kategori Antal studenter Procentuell fördelning 
1 53 59 
2 9 10 
3 7 8 
4 21 23 
Summa 90 100 
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Resultat, procentuell fördelning 

kategorierna 1,2,3,4

59%

10%

8%

23%

1

2

3

4

 
Figur 1. Procentuell fördelning av samtliga studerandes syn på användningen av 
datorprogram med matematikinnehåll i verksamheten.  
 
Kategori 1: Studenterna är positiva med förankring i styrdokumenten och kända 
inlärningsteorier (person A och person B) 
Nyckelord och sentenser för kategori 1: 
Samspel mellan pedagog och barn samt mellan barnen, interaktion, datorn en del av vårt 
samhälle, barn bekanta sig med detta hjälpmedel, uppmuntra barn till samtal mellan varandra, 
dialog,  datorn som medel för att utveckla barns sociala kompetens 
 
Kategori 2: Studenterna är positiva utan förankring i styrdokumenten och kända 
inlärningsteorier (person C och person D) 
Nyckelord kategori 2: 
Jätteroligt, lärorikt, logiskt 
 
Kategori 3: Studenterna är negativa utan förankring till styrdokumenten och kända 
inlärningsteorier (person E och person F) 
Nyckelord och sentenser för kategori 3:  
Svårt, tråkigt spel, datorn ska ej fungera som underhållare 
 
Kategori 4: Studenterna är negativa med förankring till styrdokumenten och kända 
inlärningsteorier (person G och person H) 
Nyckelord och sentenser för kategori 4: 
Barnen tröttnar, svårt, p.g.a. svårigheter med spelet lyckas barnen inte söka kunskap genom 
sin naturliga drivkraft, brist på självkänsla (förankras av den studerande i styrdokumenten). 
Brist på personlig kontakt i programmen, inte engagerande.  
 
I det följande återges några synpunkter som redovisats. Jag har valt att redovisa två studenters 
kommentarer från varje kategori och för personerna infört beteckningarna A-H.  
 
Person A, representerar kategori 1: 
” Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att använda detta spel i verksamheten. Däremot så 
tror jag inte att barn från början klarar av att sitta vid spelet själva utan det krävs att 
pedagogen sitter med tills det att barnen lärt sig spelet. Detta är förenligt med Lpfö 98 och 
Lpo 94. Det står visserligen inte att pedagogen ska vara vägvisande men eftersom att alla som 
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arbetar i förskolan respektive skolan skall främja barnets utveckling så måste detta ske genom 
samspel mellan pedagog och barn samt mellan barnen. Det står även att läroplanerna inte 
anger hur målen skall nås eftersom att det är en fråga ” främst för de professionella”. 
Om jag skulle använda mig av detta spel så skulle det vara en del av annat material i 
matematikutvecklingen som används på förskolor och skolor. 
Jag tycker att det finns många möjligheter och mycket material som främjar 
matematikutvecklingen hos barn både på förskolan och skolan vilket i och för sig skulle kunna 
räcka och bli över. Men eftersom att datorn är en del av vårt nuvarande samhälle så ska den 
givetvis finnas även på förskolor så att barn kan använda och bekanta sig med detta 
hjälpmedel. Då är det viktigt att vi som pedagoger visar att den kan användas i den lärande 
verksamheten som vi bedriver. 
Det är därför viktigt att man som pedagog alltid gör liknande analyser som jag nu har gjort av 
allt det material som överöses för barn innan vi tar in det på förskolan. 
Jag har nu även blivit vaken på att det som finns på marknaden kan låta och se väldigt bra ut 
på utsidan men vid noggrannare syning inte alls vara så bra som det såg ut från början.. 
Namnet Matteraketen ger visserligen en liten vägvisning om att det handlar om 
matematikinlärning men kan även ge intryck av något som har med lek i rymden att göra. 
Detta spel kommer jag nog att använda mig av om möjlighet finns i verksamheten. 
Lpfö 98: 
 
• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematiken i meningsfulla  
                     sammanhang 
• stimulerar barns nyfikenhet och begynnande förståelse av matematik 
 
Lpo94: 
 
• behärska grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 
                     vardagslivet 
• undervisningen ska vara saklig och allsidig 
 
För särskolan: 
 
• har utvecklat sådana färdigheter i matematik att eleven kan lösa problem i den 
                     dagliga livsföringen ” 
 
Person B, representerar kategori 1: 
 
 ” Jag tror att det är mycket viktigt att man redan i förskolan visar för barnen att matematik är 
roligt och att man alltid har nytta av det i vardagen. Då tror jag att olika datorprogram kan 
vara till stor hjälp. För om man just tittar på detta datorprogram så har man lagt fram matten 
på ett roligt sätt. Man skriver i boken Matematik från början att det är naturligtvis inte så att 
det bästa programmet för att utveckla barnens matematiska förståelse är tilltalande och 
spännande. De skriver också att det inte är självklart att man tillägnar sig den kunskapen av 
ett datorprogram som läraren har tänkt sig (Nämnaren, 2002). Det är väl något som är 
tänkvärt, så att man inte bara sätter barnen vid datorn och tror att de lär sig matematik där 
och man själv slipper göra något. Så får det absolut inte bli, men att man självklart kan ha det 
som ett hjälpmedel.” 
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Person C, representerar kategori 2: 
” Detta är ett mycket trevligt spel och jag skulle med glädje ha det i min förskola. Det är både 
roligt och lärorikt.” 
 
Person D, representerar kategori 2: 
” Jag skulle vara beredd att betala ca 250 kr. Spelet, matteraketen var flexibelt och roligt. På 
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n) använde inte barnen datorn ännu så jag har 
bara prövat spelet på min yngsta son. Han tyckte att det var jätteroligt. Det lär ut enklare 
matematik och logiskt tänkande: 
 
Person E, representerar kategori 3: 
” Jag tycker inte att detta spel utvecklar lust och nyfikenhet att leka och lära. När det gäller 
motorik och koordination, tränas barnet en del, genom att hantera musen, och klicka på 
musen. Jag skulle inte använda ”Knattematte” ute i pedagogisk verksamhet. Det är ett 
alldeles för svårt och tråkigt spel, som gör matematik tråkigare än vad det egentligen är.” 
 
Person F, representerar kategori 3: 
”Jag anser att människan är en social varelse och datorn ska inte fungera som underhållare.” 
 
Person G, representerar kategori 4: 
” Jag har observerat två flickor som är 5 år gamla. De satt tillsammans och gjorde 
programmet. De gick igenom alla 11 aktiviteterna, efter lite påtryckning från min sida. De 
ville nämligen spela något annat spel, då detta spelet inte var så roligt.  De klarade av alla 
aktiviteterna.  
Jag hade inte valt att arbeta med detta programmet i pedagogisk verksamhet, för jag tycker 
inte det är särskilt engagerande. Både jag och flickorna tröttnade ganska snabbt på det. 
Stimulerande program är viktigt, tycker jag. I Lpfö 98 står det att arbetslaget skall ansvar för 
att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och 
kommunikationsutveckling. Som jag har skrivit tidigare saknar jag den personliga kontakten i 
programmet. ” 
 
Person H, representerar kategori 4: 
” Personligen tycker jag inte att det är värt priset. Detta bygger på att det är för svårt och 
barnen tröttnar. Detta spel var så pass dåligt att jag inte hade köpt det. Det finns många saker 
som producenterna skulle kunna ändra på, t.ex. skulle det finnas bättre förklaringar till de 
olika rummen, mer respons när utövaren gör fel etc. 
I Lpfö 98 står det ”i lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation och förmågan till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 
och lösa problem”. Även att ”verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, 
intressen, motiv och drivkraft att söka kunskaper”. 
Kommentar: Till viss del kan jag tycka att produkten uppfyller detta, men drivkraften att söka 
kunskaper tror jag att barnen tappar p.g.a. att det är lite svårt.” 
 
10.2 Ytterligare resultatbearbetning av empirin 
I bearbetningen har jag även studerat de program som de flesta studenter valt att analysera 
enligt analysschemat (bilaga 1). Studenterna valde att analysera programmen Fem myror är 
fler än fyra elefanter, Minstingen, Mias mattehus och Flygande start i större utsträckning än de 
övriga 18 programmen (fig. 2). Avsikten med detta är att få ett mer jämförbart resultat. 
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Namn på program Antal studenter Procentuell fördelning 
Fem myror är fler än fyra 
elefanter 

28 48 

Minstingen 10 18 
Mias mattehus 10 18 
Flygande start 9 16 
Summa 57 100 
 

Resultat av studenternas fördelning  av 

de fyra mest valda programmen

48%

18%

18%

16%

 
Figur 2. Figuren visar 57 studenters val av pedagogiskt program med 
matematikinnehåll.  48%, Fem myror är fler än fyra elefanter, 18%, Minstingen, 18% 
Mias mattehus och 16% Flygande start. 
 
Programmen Minstingen, Mias mattehus och Flygande start är de matteprogram som upplevs 
som av studenterna upplevs som de bästa ur pedagogisk synvinkel. Av de 29 studenterna är 5 
studenter av en annan uppfattning än de andra. Längre fram kommer jag att utförligt redovisa 
resultatet för de studenter som analyserade programmet Fem myror är fler än fyra elefanter. 12 
av 28 studenter antog ett negativt förhållningssätt till programmet. Eftersom jag vid en första 
anblick av datainsamlingen fann att en stor andel studenterna uttryckte ett negativt 
förhållningssätt till programmet Fem myror är fler än fyra elefanter gjorde jag en fördjupad 
granskning. 
 
Figur 3 visar hur fördelningen enligt den ursprungliga kategoriuppdelningen 1, 2, 3, och 4 ser 
ut avseende programmen Minstingen, Mias mattehus och Flygande start. 
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Fördelningen av de tre programmen med 29 studenter ser ut såhär: 
 
Kategori Antal studenter Procentuell fördelning 
1 21 73 
2 3 10 
3 1 3 
4 4 14 
Summa 29 100 
 
 
 

Resultat, procentuell fördelning 

kategorierna 1,2,3,4

73%

10%

3%

14%

1

2

3

4

 
Figur 3. Figuren visar hur fördelningen enligt den ursprungliga kategoriuppdelningen 1, 
2, 3, och 4 ser ut avseende programmen Minstingen, Mias mattehus och Flygande start. 
 
Eftersom kategori 1 (dvs. Studenterna är positiva till pedagogiska undervisningsprogram med 
matematikinnehåll och har förankring i styrdokumenten) fick majoritet väljer jag att redovisa 
ytterligare två studenters kommentarer ifrån denna kategori,  i form av person I och person J. 
 
 Person I 
” Jag skulle kunna tänka mig att använda vissa delar av programmet i pedagogisk verksamhet. 
Jag vill kunna sitta med ett barn åt gången när programmet används för att vägleda, förklara 
och hjälpa barnet att gå vidare. I Lpfö 98 står det att barnet ska utveckla sin förmåga att 
upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Detta tycker jag att 
programmet tagit vara på genom att det finns meningsfulla och realistiska övningar.” 
 
Person J: 
” Det här är ett spel som kan uppmuntra barn till samtal mellan varandra, om de gör det 
tillsammans med en kompis. De kan då diskutera och ge varandra råd. När jag har 
”observerat” datorn på förskolan har jag upptäckt att barnen vanligen inte är ensamma då de 
arbetar, de sitter oftast två eller tre barn tillsammans och då är det vanligt med samtal mellan 
dem (Malmer, 1999). Datorn kan då bli ett medel för att utveckla barns sociala kompetens och 
kanske deras språkliga förmåga i ett längre perspektiv. I Lpfö 98 står det att lärandet ska 
baseras såväl på samspelet mellan vuxna som på att barn lär av varandra.” 
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Av de 28 studenter som valde att analysera programmet Fem myror är fler än fyra elefanter 
har 16 studenter en positiv attityd till programmet medan 12 studenter tillhör kategori 3 och 4. 
Studenterna har argument som handlar om att programmet är för svårt för barnen och att det i 
programmet händer för lite. En del har synpunkter på att inte rollkaraktären Eva finns med i 
produktionen och erkänner att deras ställningstagande baseras på de erfarenheter de redan har 
från teveproduktionen. När det gäller detta program ser fördelningen i de olika kategorierna ut 
som i figur 4. 
  
Kategori Antal studenter Procentuell fördelning 
1 12 43 
2 4 14 
3 4 14 
4 8 29 
Summa 28 100 
 

Resultat, procentuell fördelning 

kategorierna 1,2,3,4

43%

14%

14%

29%

1

2

3

4

 
Figur 4. Figuren visar hur fördelningen enligt den ursprungliga kategoriuppdelningen 1, 
2, 3, och 4  ser ut avseende programmet Fem myror är fler än fyra elefanter. 
 
Utmärkande är att de tre spelen Minstingen, Mias mattehus och Flygande start, som är 
uppbyggda på ett likartat pedagogiskt sätt med många händelseförlopp och uppgifter för 
barnen att ta ställning till, har en positiv inverkan på flertalet av studenterna jämfört med det 
mer avancerade och inte så händelserika spelet Fem myror är fler än fyra elefanter. 
 
10.3  Analys undersökning 1 
Undersökningen ger indikationer på att studenter från både kategorierna 1 och 4 anser att 
respektive prövat läromediaprogram är för svårt för den ålderskategori som den är avsedd. 
Huvuddelen av de som är av uppfattningen att respektive program är för svårt har också en 
negativ inställning till att använda matematikdatorprogram i förskoleverksamheten. Styrkan 
med analysuppgiften i utbildningskursen anser jag vara att studenterna fått upp ögonen för att 
det finns en mängd olika datorprogram på marknaden och att det inte är programmets yttre 
”lay-out” som talar om kvaliteten på varan. En viktig kunskap att ha som pedagog är att 



 29 

kritiskt kunna granska olika datorprogram med inslag av matematik i den befintliga 
”datorprogramsdjungeln”. 
 
Som pedagog gäller det att vara klar över vilken funktion ett datorprogram ska fylla i 
verksamheten. I denna uppfattning vill jag referera till David P. Ausubel. Han understryker i 
sin teori vikten av att utgå från vad eleven redan vet (Ausubel, 1968). Detta måste naturligtvis 
tillvaratas i den här typen av situationer. Studenterna menar att ett varierat arbetssätt är mycket 
viktigt när det gäller bra inlärningssituationer (Cronsioe, 1999). De trycker på programmens 
olika svårighetsgrad och på möjligheterna till personlig kontakt i och under användandet av 
programmen Att hela tiden låta eleverna använda språket och kommunicera med varandra, 
”prata matematik” är mycket viktigt. Det innebär att man som student är medveten om 
samlärandets betydelse. 
 
Det som enligt eleven är besvärligt är matematikterminologin. Det matematiska språket blir 
mindre tillgodosett när man inte träffas och i olika gruppkonstellationer ”pratar matematik” 
(Arfwedson, 1998). Det är viktigt att som lärare ha målsättningen att i undervisningen starta 
med de grundläggande begreppen och bygga vidare på dem, spiralprincipen (Bruner, 1960). 
Förutsättningar för trygghet och struktur i grundläggande kunskaper kan inte tillräckligt 
understrykas. Vygotskij framhävde också språket som kommunikationsmedlet och han 
poängterade att förhållandet mellan tanke och språk är en levande process (Vygotskij, 1986). 
 
Man talar om matematikdidaktikens dubbla natur (Grevholm, 2001) som både är beskrivande 
och förklarande. Som exempel kan vi t e x nämna hur arean av en triangel beräknas. Formeln 
kan ses som beskrivande och svara på frågan ”Vad är fallet?”. Härledningen av begreppet 
svarar på frågan varför det ligger till på det sättet? Kan det måhända vara så att svaren på 
frågeställningarna i denna undersökning kommer ändra sig över tiden? Kommer 
matematikinnehållet i kursplanen för matematik förändras och i så fall hur? Studenterna som 
har en positiv inställning till datorprogrammen efter genomförd analys har tycker jag, en 
distanserad inställning till verktyget datorn i verksamheten och uppfattar den som ett 
komplement till andra aktiviteter. Datorn ger förutsättningar för ett mer varierat arbetssätt. 
 
De studenter som inte upplever det positivt i samma utsträckning pekar på att innehållet 
antingen är för svårt eller att händelseförloppet i programmet går för fort för barn i avsedd 
åldersnivå. Det kan också vara så att det inte händer tillräckligt mycket och att ett 
datorprogram är för långsamt eller att det helt enkelt är tråkigt. Någon student uppgav till och 
med att programmet gjort matematiken tråkigare än vad den är. Av den första undersökningen 
att döma kan jag inte våga dra några slutsatser eftersom materialet är relativt litet. Efter en 
analys av materialet utifrån de program de flesta studenterna valt kan jag se en tendens till att 
studenterna förvärvar en positiv inställning till datoranvändning, vilket kan påverka eleverna 
positivt främst genom att möjligheterna till att variera undervisningen har ökat. 
Undersökningen som helhet visar på en medvetenhet om skillnaden mellan individuellt 
lärande och samlärande enligt de definitioner som nämnts på sidan 4 (Dysthe, 2001). Tydliga 
exempel på det nämnda, individuellt lärande och samlärande, återfinns i intervjuerna på sidan 
23-27. Ett exempel från sidan 27 återges här. 
 
Person J: 
” Det här är ett spel som kan uppmuntra barn till samtal mellan varandra, om de gör det 
tillsammans med en kompis. De kan då diskutera och ge varandra råd. När jag har 
”observerat” datorn på förskolan har jag upptäckt att barnen vanligen inte är ensamma då de 
arbetar, de sitter oftast två eller tre barn tillsammans och då är det vanligt med samtal mellan 
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dem (Malmer, 1999). Datorn kan då bli ett medel för att utveckla barns sociala kompetens och 
kanske deras språkliga förmåga i ett längre perspektiv. I Lpfö 98 står det att lärandet ska 
baseras såväl på samspelet mellan vuxna som på att barn lär av varandra.” 
 
Majoriteten, 59%, av studenterna förhåller sig positiva till pedagogiska datorprogram med 
matematikinnehåll i ett 0-6 års perspektiv. Det finns också stöd i styrdokument och kända 
inlärningsteorier. En ganska stor andel, 23 %, förhåller sig däremot negativa till användandet 
av den nämnda typen av datorprogram och kopplar det både till befintliga styrdokument och 
kända inlärningsteorier. En tolkning som jag kan göra är att de argument som förs fram, 
hämtade från styrdokument och kurslitteratur, både kan vara till fördel och nackdel för de 
pedagogiska programmen. De studenter som anser att det matematiska innehållet i tidig ålder 
är viktigt har emellertid en tendens att representera kategori 1. Med det matematiska innehållet 
innefattas vikten av att barn i ett tidigt skede får möjlighet att komma i kontakt med 
grundläggande taluppfattning, ord och begrepp som relateras till rumsuppfattning och 
grundläggande problemlösning. De studenter som i regel antagit en negativ ställning till de 
pedagogiska datorprogrammen betonar inte i samma utsträckning vikten av det matematiska 
innehållet, men är av uppfattningen att datorprogrammen absolut inte får ersätta pedagogerna 
på ett sätt som ”barnpassare” och menar att det leder till brist på personlig och fysisk kontakt. 
 
Vid en analys av de program som upplevs av mest populära av studenterna förhåller sig 73% 
av studenterna positiva till pedagogiska datorprogram med matematikinnehåll i ett 0-6 års 
perspektiv. Programmen som upplevdes som mest positiva av studenterna var Minstingen, 
Mias mattehus och Flygande start. Deras positiva ställningstagande förankras i aktuella 
styrdokument och i kända inlärningsteorier som tas upp i kurslitteraturen. De anser att datorn 
är en del av vårt samhälle och ser det som oerhört viktigt att barnen får möjlighet att bekanta 
sig med datorn i ett tidigt skede. Datorn ses som ett positivt redskap där barnen kan interagera 
tillsammans två och två tillsammans med en pedagog i olika inlärningssituationer. 
Kommunikation barn emellan betonas kraftigt. 
 
10.4    Undersökning 2 – Ma/NO-lärarstudenters syn på datorer i undervisningen 
Undersökning 2 har som mål att undersöka datortillgängligheten på ett antal skolor i nordöstra 
Skåne och att kartlägga utbildningsförekomsten hos ett antal verksamma lärare. Målet är också 
att försöka utröna studenternas attityder till datoranvändandet i undervisningen. 
 
10.5 Om metod och genomförande 
För att genomföra min undersökning har jag försökt få svar på de frågeställningar som 
utvecklats utifrån huvudsyftet med hela studien (sid. 6). 
 
Undersökningsgruppen bestod av 17 blivande 1-7-lärare Ma/NO. Samtliga studenter har varit 
yrkesverksamma i förskole- och fritidsverksamhet då de tidigare utbildat sig inom dess 
områden. De går sin sista termin på denna vidareutbildning som omfattar 80 poäng. 
 
Jag utformade enkäten (bilaga 3) med syftet att kunna kartlägga frågor rörande studenternas 
uppfattning om i vilka ämnen datorn på ett naturligt sätt kan fungera som ett bra redskap. 
Datortillgängligheten på skolorna och handledarnas (lärarutbildare på fältet) kvalitet på 
datorutbildning och professionalism att använda datorn i undervisningen hörde också till syftet 
vid utformningen av enkäten. En fråga belyste hur man i skolan kan gå till väga för att höja 
elevernas motivation i ämnet matematik. 
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Lärarstudenterna fick var sin enkät (bilaga 3) att svara på. Den innehöll dels frågor de själva 
skulle besvara, dels frågor som krävde att de intervjuade sin handledare på skolan. Av de 17 
studenterna är en man och 16 kvinnor. Jag har i storgrupp även följt upp enkätsvaren med 
samtal i hela klassen vid tre olika tillfällen (Johansson, Svedner, 1998). Denna metod har jag 
tidigare redogjort för. 
 
 
De frågor jag önskade få svar på genom frågorna i enkäten var : 
 
- I vilka ämnen finner lärarstudenterna datorn som ett värdefullt redskap och varför? 
 
- Hur ser datortillgängligheten och användarfrekvensen av datorer i undervisningen i 
 
            ovan nämnda ålderskategori ut? 
 
- Vilken datorutbildning har pedagoger som undervisar i skolår 1-7? 
 
-           På vilket/vilka sätt anser studenterna att skolan fångar barnens intresse för matematik? 
 
10.6  Resultat av undersökning 2 
Samtliga 17 studenter har svarat på enkäten och i bilaga 4 a-c finns tre enkätsvar. 
Sammanfattningsvis anser studenterna att datorer är ett bra hjälpmedel om de används på rätt 
sätt. Datorerna används ofta när eleverna ”forskar”. Det kan gälla olika djur och länder i NO- 
och SO-undervisningen. Studenterna anser att det tar lång tid för eleverna att använda 
hjälpmedlet när de ska finna det som eftersöks. Studenterna upplever emellertid datorn som ett 
naturligt hjälpmedel i de flesta ämnena, t ex matematik, svenska, engelska, geografi mm. En 
majoritet av studenterna anser att datorn används mest inom SO-undervisningen. 
Möjligheterna som datorn erbjuder undervisningen är bl. a. att informationen eleverna får är 
aktuell. Det är emellertid tidsödande och man anser allmänt att läraren måste bli bättre på att 
vägleda eleverna hur de ska lyckas bättre i sin användning av datorerna. På skolor där 
datorerna inte är tillräckligt försedda med spärrar har eleverna tendens att komma ut på 
hemsidor som inte är lämpliga, t ex Lunarstorm. Det mest förekommande är att det finns en 
dator i varje klassrum, ett mindre antal (2-5) i biblioteket men en del skolor är utrustade med 
en datorsal med 5-15 datorer som eleverna har tillgång till. Antingen är lärarna självlärda, 
d.v.s. de har lärt sig att använda datorer genom eget intresse. Tio av de sjutton tillfrågade 
handledarna hade genomgått ITiS-utbildningen och anser sig ha goda kunskaper inom såväl 
office, fotolabb och multimedialabb. På frågan hur man lyckas motivera eleverna för 
matematik i skolår 1-6 menar studenterna att matematiken kan göras rolig och förståelig 
genom att utgå från barnens vardagssituationer och använda sig av laborativt material samt 
elevernas utevistelse. Studenterna framhäver också vikten av att kommunicera och helt enkelt 
”prata matematik” (Malmer, 1999). De anser också att diskussion av olika strategier vid 
problemslösning motiverar eleverna och även ger eleverna en trygg inlärningsmiljö. 
Undersökningen visar att studenterna är uppmärksamma på samlärandets betydelse jämfört 
med individuell undervisning som datorn kan ge. 
 
10.7  Analys av undersökning 2 
Majoriteten av studenterna anser att datorn används mest i SO-ämnena. Ma/NO-studenterna 
upplever datorn som ett naturligt hjälpmedel i de flesta ämnena. Däremot tas 
verklighetsaspekten upp och vikten av att se saker i sitt sammanhang poängteras (Bruner, 
1960). Tekniken med anslutning av datorerna nämns inte som något stort problem. Är det 
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något som trasslar så har det för det mesta med telenätet att göra, men de flesta har inte några 
negativa erfarenhet. 
 
Den faktiska tillgången på tekniska hjälpmedel är naturligtvis av avgörande betydelse. I den 
här undersökningen var det vanligt att det förekom en dator per klassrum och ytterligare ett 
antal datorer i en speciell datorsal och datorer i biblioteken. När det gäller tillgången på 
datorer i skolan kan den ses dels ur elevsynpunkt, dels ur lärarsynpunkt. På det lokala planet 
kan det med fog påstås att datortillgången ur elevperspektiv ökat kraftigt de senaste åren. Det 
gäller både för grund- och gymnasieskolan. Ur lärarperspektiv har utvecklingen varit gynnsam 
framförallt på gymnasiet, medan tillgången på de lägsta stadierna inte ökat på samma sätt. Att 
tillgången på teknik är en avgörande faktor har tydligt framgått i resultaten av de 
undersökningar som utförts i Skolverkets regi. Vikten av att denna fråga får en lösning kan 
också ses i hur man fördelar medel i de nationella satsningar som görs inom detta område. För 
ungdomsskolans del kan nämnas att det hösten 1999 startade projektet IT i Skolan (ItiS)   kom 
varje deltagande lärare  att förses med en modern dator. Totalt sett har datortillgången både i 
och utanför skolan ökat vilket också påverkar diskussionerna om datorstöd i 
matematikundervisningen  (Regeringen skrivelse 1997/98:176). 
 
För den som utbildar sig till grundskollärare respektive gymnasielärare formuleras följande 
målsättningar i den så kallade examensordningen. För att erhålla examen ska studenten enligt 
Högskoleförordningen:  
 

ha  förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel för egen 
inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i undervisningen av barn 
och ungdomar/ elever.     
   (Högskoleförordningen, 2003) 

 
Samspelet mellan å ena sidan elevernas aktiviteter och de därmed förknippade 
inlärningsmöjligheterna och å andra sidan elevernas grundläggande syn på och attityder till 
matematik och användningen av datorer är därför en central didaktisk frågeställning i samband 
med bruket av IT även i grundskolans matematikundervisning. 
 
Elevers självförtroende och motivation hör också hit. Målet är att eleverna ska få tilltro till sitt 
eget tänkande. För att nå dit utgör den grundläggande lärarutbildningen och fortbildningen i 
matematik ett viktigt redskap som hjälp till eleverna. Aktuella redskap utgör numera också 
material som kan hämtas direkt på Internet. I detta sammanhang gäller det bl.a. att tolka 
Internetinformationen till ett språk på elevernas nivå och öka deras förmåga till kritiskt 
granskning av de uppgifter som på detta sätt går att ta fram. Det gäller i lika hög grad också 
andra ämnen. För att kunna använda de hjälpmedel som programutvecklarna har tänkt sig 
krävs nyinvesteringar av datorer i skolan som knappast står i proportion till kommunernas 
ekonomiska förmåga. Har skolorna datorer med sådan teknik att de kan använda marknadens 
senaste programvaror? Jag vill genom nedanstående citat av några officiella skrivelser belysa 
aktualiserade frågor. 
 

Vid introduktionen av datorer i ungdomsskolan var teknikorienteringen synnerligen 
stark och eleverna sattes i huvudsak att lära sig programmeringsteknik. Synen på 
datoranvändning blev så småningom mer inriktad på de möjligheter som sågs i datorns 
som verktyg för ordbehandling och kalkylarbete.  

      (Grevholm,2001,s 295) 
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I samband med Lgr 80 infördes ämnet datalära som mest engagerade lärare i matematik, 
svenska och samhällsvetenskap. Fortfarande är teknikorienteringen vanlig då datorer används i 
undervisningen men datorns roll som stöd i undervisningen betonas alltmer (Regeringens 
skrivelse 1997/98:176). Den reella användningen av datorer i skolan är enligt många 
undersökningar begränsad. Man hör ofta att lärare inte har lika bra kunskaper som elever i 
fråga om datorer. Andra hävdar att lärare, särskilt matematiklärare, har en traditionell syn på 
undervisning och lärande. Framförallt i gymnasieskolan anses inte finnas mycket utrymme till 
något annat än att räkna på och nå de mål som finns uppsatta för kurserna. En annan anledning 
som bör lyftas fram är de ekonomiska satsningar t ex inköp av datorer och att utbildning och 
fortbildning kommit långt ner på listan. I undersökningen framkommer också att för 
användande av datorn i undervisningen krävs att eleverna undervisas i att vara källkritiska. 
Lärarens kompetens består i att på ett professionellt sätt kunna vägleda eleverna. Detta sätt att 
arbeta kräver också ytterligare arbetstid för läraren. 
 
 
11.  Sammanfattning och diskussion 
 
Enligt de senaste läroplanerna ska eleverna få möjlighet att praktisera samarbete, dvs. ges 
tillfälle och möjlighet att arbeta tillsammans med andra elever. Eleverna ska lära sig att både 
arbeta självständigt och i grupp. Eleverna kan hjälpa varandra att lösa ett problem och läraren 
bidrar också med sin vägledning till att elever som inte ännu nått en högre utvecklingsnivå får 
möjlighet att klara av problem på en högre nivå. Denna process är kärnan i Bruners begrepp 
(scaffolding). 
 
Med utgångspunkt från detta bör varje blivande lärare och verksamma lärare ställa sig följande 
frågor innan de tar ställning till om och hur ett datorprogram ska användas i undervisningen: 
 
Hur värderar jag olika kvaliteter i ett datorprograms sätt att hantera matematiska begrepp? 
Hur ser jag på datorstöd med avseende på förståelse av matematiska begrepp? 
Hur ser jag på datorstöd ur samlärande och/eller individuellt lärande? 
 
I regeringens skrivelse Lärandets verktyg - nationellt program för IT i skolan  framhålls bland 
annat att tillgången på datorteknik och relevant programvara förväntas påverka det dagliga 
arbetet i skolans matematikundervisning, inte så att traditionell undervisning helt kommer att 
försvinna men att det kommer att ske en förskjutning mot ett ökat ansvar för eleverna. 
 
Det bör nämnas att man i fortbildning och inslag i nya lärarutbildningen vill ägna mer tid åt 
didaktiska frågor, som inte enbart handlar om faktakunskaper utan även omfattar förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. I direktiven till kommittén om lärarutbildningen framhålls att 
informationstekniken innebär att nya former för lärande utvecklas och kommittén därför ska 
överväga behovet av ytterligare insatser i lärarutbildningarna (Regeringens skrivelse 
1997/98:176). 
 
Det är viktigt att barnens kontakt med datorer i de tidigare skolåren upplevs som positiv. Det 
är här grunderna läggs såväl som grundläggande matematisk tal-, rumsuppfattning, 
problemlösning, motorik, samarbete elever emellan, samarbete mellan lärare och elever och 
interaktionen mellan elever och datorer (Skolverket, 2002). 
 
Bruner trycker på vikten av struktur vid inlärning av ämnet matematik och Vygotskij betonade 
samarbete och kommunikation elever emellan och mellan lärare och elever. Även 
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kommunikationen mellan datorn och eleverna är av stor betydelse och de pedagogiska 
undervisningsprogrammen präglas genomgående av teorier från behaviorismen med 
återkoppling och feed-back  i olika former. 
 
Datorer i matematikundervisningen kan skapa en i grunden ny didaktisk situation, där 
villkoren för elevernas verksamhet förändras och det matematiska innehållet påverkas. 
Balacheff påtalar den roll som datorn kan spela som förmedlare mellan elevernas aktivitet och 
inlärningsmiljö (Grevholm, 2001). Datorn är själv en del av inlärningsmiljön. Den ger också 
eleverna möjlighet att samspela i en skapade miljö. Om lärarens samspel med eleverna inte ger 
dem möjlighet att ta kontroll över sin egen verksamhet i inlärningsmiljön, kommer deras 
aktiviteter att urarta till en avkodning av lärarens signaler om vad han eller hon vill att de ska 
göra. Med anledning av detta  kan nya artefakter kräva  att utbildning om lärandet förändras . 
 
Den dagsaktuella situationen på alla nivåer inom matematikutbildningen visar att tillgång på 
teknik och programvara trots allt kan överskugga de pedagogiska tillämpningarna av datorstöd 
i matematikundervisningen. Därför bör följande ämnesdidaktiska frågor diskuteras: 
 
 Varför ska jag använda datorstöd i min grupp/klass? 
 Vad för slags datorstöd ska jag använda i min grupp/klass? 
 Hur ska jag använda datorstöd i min grupp/klass? 
 
När det gäller matematikinnehållet och hur tillgången på teknisk räknehjälp förändrats under 
de senaste 20-30 åren kan följande frågor kännas angelägna: 
 
Behöver man verkligen kunna allt som var nödvändigt att lära sig innan det fanns miniräknare 
och datorprogram? 
Vad kan man lära sig istället? 
Vad kan man lära sig utöver? 
 
I kapitlet om särskilda utvecklingslinjer inom matematikämnet beskrev jag Rolf Hedréns 
problematisering kring matematikämnet och dess innehåll idag och i framtiden. Matematikens 
innehåll, teknisk och reflekterande kunskap definierades och beskrevs. Undervisningsprogram 
som kommit ut på marknaden har av en del lärare ansetts som ett försök till att ersätta lärare. 
Jag vill tvärtom hävda att en utveckling med datorn som en ny artefakt i undervisningen 
verkligen kräver kvalificerade lärarkrafter för utveckling av skolan. Det är med andra ord ett 
område i behov av forskningsinsatser och utveckling av nya former för utbildning och 
fortbildning av lärare. 
 
Matematiklärare och forskare i matematikens didaktik är överens om att 
matematikundervisningen med tanke på att datorerna som verktyg kommit mer in i samhället 
borde förändras. Att räkna överslagsräkning, huvudräkning skriftliga räknemetoder med hjälp 
av miniräknaren kan jämföras med gamla tiders drillning. Enligt Morten Blomhoj behöver vi 
fler utvecklingsprojekt där introduktionen av IT styrs av tydliga, ämnesinriktade pedagogiska 
målsättningar, men det finns inga slutgiltiga svar på vilken metod som är den slutgiltigt bästa 
(Grevholm, 2001). 
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11.1 Metoddiskussion och avslutning 
När jag har tolkat studenternas skriftliga enkäter och analys av datorprogrammen är det mina 
tolkningar som lett fram till vilka uppföljande frågor jag kommit att ställa till studenterna i de 
kontinuerliga och uppföljande öppna samtalen med dem. Jag har haft min problemformulering 
som fokus och det är utifrån den jag tolkat det insamlade materialet och studiens riktning tagit 
sin form. Även de erfarenheter jag skaffat mig under mina år som matematiklärare inom 
grundskolan, gymnasieskolan och komvux präglar givetvis mina uttolkningar av data. De år 
jag arbetat inom den nya lärarutbildningen utgör också en viktig bakgrund för uttolkandet. 
 
 Kvale argumenterar mot punkt fem i sin uppräkning av  ifrågasättande av intervjuforskning. 
 

Olika tolkningar av samma ordagranna intervjutext förekommer förvisso, men 
förmodligen inte så ofta som man tror. I nutida intervjuforskning finns det snarare för få 
än för många tolkningar.  

(Kvale, 1997, sid 259). 
 
Vi kan här skilja mellan en snedvriden subjektivitet, som bör undvikas, och en perspektivistisk 
subjektivitet. Genom den senare kommer läsare som intar olika perspektiv och ställer olika 
frågor till samma text fram till olika meningar hos en text. När de olika tolkningarna tycks 
godtyckliga kan detta bero på att de frågor som ställts till texten och antagandena bakom dem 
inte är tydliga nog. Klargörs de olika perspektiv som anläggs på en intervjutext blir flera 
tolkningar av samma text inte en svaghet utan en rikedom och styrka hos intervjuforskningen. 
 
Resultatet i undersökning 1 pekar på vikten av att som pedagog känna till olika 
inlärningsteorier och faktorer som bidragit till framskrivandet av styrdokumenten. Det finns en 
positiv korrelation mellan studenter som förhåller sig negativa till datorprogram med 
matematikinnehåll och uppfattningen att innehållet i programmen är för svårt och att de inte är 
tillräckligt händelserika. Det skulle kunna ha att göra med att studenterna själva besitter vaga 
kunskaper i matematikämnet, eftersom majoriteten av utbildningar som riktar sig till att 
utbilda sig till pedagog för de yngre barnen endast vid antagning kräver godkänt betyg i 
matematik A från gymnasiet. Det är studenter som inte ser möjligheter till att eleverna kan 
kommunicera matematik utan upplever att datorns funktion bara är en barnpassare. De menar i 
många fall att barnen riskerar att bli isolerade och lyfter fram risken för brist på personlig och 
fysisk kontakt. I många fall lyser en oro fram av att datorprogrammen löper risk att kunna 
ersätta pedagoger. Studenter som förhåller sig positiva till programmen lyfter fram fördelarna 
med programmens olika nivåer av svårighetsgrad och de möjligheter som ligger i programmen 
vad det gäller personlig kontakt i och under användandet av programmet. De pekar på de 
möjligheter programmen kan ge vid en inlärningssituation där fler än en elev samtidigt sitter 
vid en dator. Detta menar de främjar elevernas möjlighet att uttrycka sig på matematikspråket 
och kommunikationen i matematik. 
 
I undersökning 2 framkommer att lärarstudenterna i Ma/NO upplevde SO-ämnena som mest 
lämpade för datorintegrering. Ett argument är att informationen på nätet alltid anses vara 
aktuell. Läroböcker köps inte in i samma omfattning som för ett par årtionden tillbaka, och 
faktainnehåll i t ex samhällskunskapsböcker riskerar snabbt att bli inaktuellt eller inte helt 
komplett. Matematikböckerna omfattas inte av samma problematik. Tillgången på datorer 
varierar men ofta är klassrummen utrustade med minst en dator och ett mindre antal datorer 
finns tillgängligt på bibliotek och i datorsalar. Lärarnas utbildning när det gäller att i sin 
undervisning använda datorer varierar. En del är självlärda och nära två tredjedelar i den här 
lilla undersökningsgruppen hade ItiS-utbildning. Det bör, tycker jag, poängteras att lärares 
kunskap om datorer inte alltid är identisk med att på ett professionellt sätt kunna undervisa i 
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ett ämne där datorn fungerar som ett hjälpmedel. Lärarens uppgift är till exempel att lära 
eleverna att vara källkritiska samtidigt som läraren också måste vara medveten om nivån på 
olika texter och material på Internet. Att arbeta med datorerna i undervisningen kräver 
ytterligare arbetstid från lärarens sida samtidigt som lärarna hela tiden måste bli duktigare och 
mer vana att kunna vägleda eleverna på området. 
 
Undersökningen utgör exempel på samlärande och individualisering med utgångspunkter som 
redovisats tidigare. Datorn som arbetsredskap skapar förutsättningar för individualisering och 
differentiering inom klasser och grupper av elever. I den mån datorer i alltför hög grad 
stimulerar individualisering kan detta strida mot skolans mål om social samverkan och 
utveckling av social kompetens. Hur kommunikation och samverkan ska kunna utvecklas 
mellan elever och lärare/elev är utmaningar som det är svårt att ge några definitiva svar på. 
Informations- och kommunikationsteknologi kan även uppfattas som ett hot mot demokratiska 
värdegrunder. Risker finns att elever och lärare isolerar sig i sin privata värld och 
kunskapsbildning. En förutsättning för en positiv utveckling av lärande med datorstöd är att 
lärarna är väl insatta i olika teorier om lärandets villkor. Lärarrollens förändring påverkar 
också lärandet eftersom undervisningen i vissa avseenden individualiserats mer än tidigare 
samtidigt som lärarlagsarbete prioriteras enligt senare läroplaner. Det förutsätter också att 
lärarutbildningen förändras för att tillgodose interaktiviteten elev till elev, barn till barn och 
vuxen till elev/barn. Jag vill understryka klassrumsdialogen eftersom elever tenderar att 
mindre förstå mening och syfte med olika uppgifter i skolan. 
 
Sedan jag slutfört denna undersökning anser jag det vara av värde för framtiden att studenter 
ges möjlighet att granska ett antal datorprogram i början av sin utbildning. De kan därmed bli 
medvetna om de möjligheter och problem, som de kan komma att möta i framtiden. Den grupp 
jag arbetat med befinner sig halvvägs i sin utbildning och under ytterligare 
undervisningstillfällen kommer studenterna att förkovra sig i teorier kring hur de ungas lust att 
lära ska växa och kreativiteten blomma. Även fördjupning i hur demokratiska värden ska 
bevaras och utvecklas genomsyrar den nya lärarutbildningen. 
 
Studenterna som inriktar sig på att undervisa i åk 1-7  tog sin lärarexamen i juni 2003 och jag 
ser det som positivt att de börjar sitt första lärarjobb med en öppen inställning till datorn som 
ett verktyg i undervisningen som kan komma att användas i många olika ämnen, gärna 
integrerat. 
 
Trots att studien gjorts i liten skala kan vi utläsa att flera lärare som tillfrågats genomgått ITIS-
utbildning (10 av 17 i detta fall). Intressant vore att genomföra ett antal djupintervjuer med 
pedagoger på fältet för att undersöka de som genomgått utbildningen smittar av sig och har en 
positiv attityd om IT till sina elever, och om flertalet av de som inte genomgått ITiS möter sina 
elever med en mer negativ attityd beträffande datorer. För att erhålla ytterligare resultat skulle 
man fortsättningsvis kunna utveckla denna studie genom att t ex djupintervjua förskollärare, 
fritidpedagoger, barn, elever och lärarstudenter m.fl. 
 
Jag har tagit upp olika aspekter vad det gäller lärandeteorier i förändring och lärarrollens 
förändring. Det bör, tycker jag, tilläggas att en professionell yrkesgrupp varken låter sig 
imponeras eller skrämmas av ett verktyg förrän det kritiskt granskats och analyserats. Lärare i 
allmänhet känner ett ständigt behov av att utveckla sin kompetens. 
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Bilaga 1 
 
Examinationsuppgift – analysera läromediaprogram 
 
Välj två program som finns på din praktikplats, ett ”i ämnet svenska” och ett ”i ämnet 
matematik”. Prova programmet både själv och tillsammans med barn. Du ska kritiskt granska 
och analysera programmet både ur ämnes- och lärandeperspektiv och relatera till 
läroplanerna. 
 
Skriv en analys för varje program och lämna var sitt exemplar till dina lärare i matematik, 
svenska respektive allmändidaktik. 
 
Allmänt 
• Vad heter produkten? 
• Vilken sorts produkt är det? (Läromedel, lek- och lär, spel, uppslagsverk osv.) 
• Beskriv produkten – ge ett referat av innehållet så att även den som inte använt  
            produkten kan få en bild av hur den fungerar. 
• Vilket företag har gett ut produkten? Finns det information om vilka som arbetat 
            med produkten? Finns det information om när den är gjord? 
• Kan du hitta någon uppgift på vad produkten kostar? Är den värd sitt pris? Vad  
            skulle du vara beredd att betala?  
 
Form och funktion 
 
• Hur vet användaren vad hon förväntas göra? Finns det någon speciell ordning  
            som är att föredra? Hur visas i så fall denna? 
• Hur vet användaren var hon har varit/vad hon sett/vad hon kan? Finns någon 
                      sorts översikt, karta eller annat navigationshjälpmedel? 
• Tar programmet ”slut” eller är det uppbyggt på ett sätt som gör det troligt att det  
             kan användas om och om igen? 
• Går det att spara, göra egna anteckningar eller bokmärken? Kan flera användare 
             ha sina egna inställningar? Går det att dela med sig av sådant man skapat i  
             programmet? 
• Finns det någon speciell stil eller karaktäristiska drag? Hur vill du definiera den  
             stilen? Vilka media används och varför? (Text, bild, ljud, video, animering osv). 
 
Avsikt och målgrupp 
 
• Presenteras något syfte med produkten? Vad tror du är meningen att man ska lära 
             sig? Kan du hitta en reklamtext för produkten?  
• Hänvisar man till någon form av pedagogisk auktoritet? Är denna trovärdig? 
• Finns det någon uppgift om vilken åldersgrupp produkten riktar sig till? Vilken  
             åldersgrupp tycker du den passar för? Är omfång och svårighetsgrad rimlig? 
• Vilka förkunskaper förväntas målgruppen ha? Intressen, datorvana,  
• språkkunskaper etc? 
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Pedagogiska aspekter 
 
• Vilken syn på lärande speglar produkten? På vilket sätt förväntas man lära sig?   
             (Repetition, variation, lekfullt, utforskande etc.) 
• Vad används för att stimulera barnens nyfikenhet och lust att lära? Vilken typ av  
             feedback ger programmet? 
• Observera minst ett barn som använder produkten. Vilka tankar väcker  
             användandet hos dig? 
• Dina slutsatser kring produkten. Hur skulle du vilja använda datorn i pedagogisk  
             verksamhet? Eller, om det är ett program du inte vill använda, varför inte? 
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Bilaga 2 
 
Läromediaprogrammen som studenterna i Lek Utveckling Lärande valde att analysera 
 
 
Namn på programmet med avsedd åldersgrupp  Antal studenter    
 
 
• Fem myror är fler än fyra elefanter, 3-7 år                                28st 
• Är Alfons hemma?, 4-8 år              1 st 
• Handla med Alfons, från 3 år              1 st 
• Räkna med Alfons, finns ingen rekommenderad ålder angiven        1 st 
• Nalle Puh-skolstart, 4 år och uppåt            2 st 
• Matteraketen, 4-7 år             4 st 
• Minstingen, 2-4 år             10 st 
• Kapsyljakt med Anki och Pytte, från 3 år             1 st 
• Flygande start Första klass, 6-8 år             9 st 
• Mias mattehus, 2-6 år            10st 
• Lek & lär i förskolan, 5-7 år             6 st 
• Lek och lär lekis, 3 år             3 st 
• Knattematte, 4-10 år            3 st 
• Lek och lär med spöket Laban, 3 år..            2 st 
• 1,2, 3-labyrinten, 4-10 år             1 st 
• Pettsson och Findus i snickarbon, 5-7 år            1 st 
• Myror i brallan, 3-5 år             3 st 
• Mattemaskinen,               3st 
• Förskoleparaden              1 st 
 
 
18 olika program            90 studenter 
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Bilaga 3 
Christel Persson 
MNA 
Högskolan Kristianstad 
 
Frågor till G-80 angående datorförekomst på praktikskolorna! 
 
1. Vilken är din uppfattning om datorer i undervisningen idag? 
2. I vilka ämnen är datorer ett naturligt redskap i undervisningen? 
3. Vilka möjligheter ser du med datorer i undervisningen? 
4. Hur många datorer fanns det per elev på din praktikskola/ klass/enhet/arbetslag? 
5. Hur förtrogna var lärarna med datorerna? Vilken utbildning ifråga om datorer har 
             dem? 
6.          Om de deltagit i ITIS: Vilken är er handledares uppfattning/reflektion kring ITIS- 
            utbildningen? 
 
En sista fråga! 
 
Hur ska man arbeta som lärare i skolår 1-6 för att höja elevernas motivation i ämnet 
matematik? Skriv ner dina egna funderingar! 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Christel 
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Bilaga 4a 
Exempel på svar G 80-studenternas enkät 
 
 
Student 1 
 
 
1. Är till hjälp när man forskar. Det tar tid för eleverna att hitta på internet. Mycket  
             annat som lockar. 
 
 
2. Specialläraren. Enkla mattelexia, svenska: stavningsprogram etc. lexia 
 
 
3. Olika individuellt från lärare till lärare. SO-ämnen. 
 
 
4. Datorernas placering på skolan: 8 st i en datorsal, 2 st i biblioteket. Det finns  
            också en dator i varje lektionssal. Sammanlagt 14 datorer till 80 elever! Eleverna 
            går i så 3, 4, 5 och 6. Specialläraren har följande datorprogram: Lexia, Klicker 
            1-2, Ordverkstad, Ordbygge, Tivoli, Kaskad, Mattekatten, Flygande mattan,  
            Pyramiden. 
 
 
5. Lärarna är lite si så där förtrogna med datorerna. 
 
 
6. De har deltagit i ITiS och fått en utbildning där. Eleverna går till 
            datorundervisning i datasalen en timme i veckan. Utbildning som lärarna har fått 
            är Office, Fotolabb och Multimedialabb. 
 
 
7. Genom att arbeta två och två med problemlösningar blir eleverna mer  
             motiverade till ämnet matematik. Ett annat sätt är att det ges möjlighet att  
             diskutera olika lösningar på ett problem. Laborationer, uppmärksamhet på att det  
             finns olika sätt att tänka och komma fram till lösningar på matematiska problem 
             samt kommunikation– helt enkelt ”prata matematik”. 
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Bilaga 4b 
 
Student 2 
 
 
1.Bra hjälpmedel om man använder den på rätt sätt. Låta eleverna sålla och hitta  rätt. 
 
 
2.Svenska, matematik, engelska, geografi, naturkunskap, slöjd – ja, de flesta ämnena. 
 
 
3.Färsk information 
 
 
4.En i varje klassrum. Det finns ett datorrum med 5 st datorer. 
 
 
5.Har lärt sig genom eget intresse. 
 
 
6.----- 
7.Göra matematiken rolig och förståelig. Utgå från deras egen vardag, använda sig av 
laborativt material, utomhusmatematik. 
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Bilaga 4c 
 
 
Datorer i skolan svar från G-80-student 
 

1. Det används datorer en del. Det jag mest sett är att elever själv söker information om 
något, vanligen ett ”forsknings”-arbete, via en sökmotor. Det är då lätt hänt att de 
halkar in på helt andra sidor, t ex lunarstorm, istället. Det krävs att man har datorn på 
ett ställa där man kan se vad eleverna gör. Jag tror att det är bra om läraren berättar för 
eleverna vilka sidor man får besöka istället för att låta eleverna söka fritt. Det mesta av 
informationen på nätet är skrivet för vuxna och det är svårt för barn att sålla i 
informationen. På min praktikplats användes datorerna (vad jag såg) uteslutande till att 
spela mattespelet Chefron (med reservation för stavningen). Rätt använd kan datorer 
vara ett bra redskap i skolan. 

2. Jag tycker inte att det finns några begränsningar, utan datorn kan vara ett arbetsredskap 
i alla ämnen, om inte annat som skrivmaskin. Även i ett ämne som idrott ingår en 
teoretisk del och man kan tänka sig att göra ett arbete om regler, hälsa, kost eller 
skador. Man ska inte glömma bort vikten av att skriva för hand. Jag tycker inte att ett 
arbete måste vara datorskrivet för att betecknas som ”snyggt”, 

3. Både elever och lärare kan ha nytta av den för informationssökning. Man kan hitta hela 
lektionsplaneringar på nätet. Elever behöver styras till bra sidor. Som omväxling till 
det övriga skolarbetet kan man ha pedagogiska program tillgängliga. Elever med t ex 
motoriska begränsningar eller stavningssvårigheter kan ha stor nytta av ett 
ordbehandlingsprogram för att prestera prydliga och rättstavade arbeten. 

4. Det fanns ca 2 datorer per klass. De var placerade i studiehallen i anslutning till 
klassrummen och användes av alla. Varje elev hade en egen inloggningskod där de 
också kunde spara sina texter. I ett av klassrummen fanns en dator speciellt för en elev 
med skrivsvårigheter, men den användes inte. Eleven tyckte att det var för dålig, vilket 
säkert var sant (!). 

5. Jag hade två handledare. Den ena hade gått en ITIS-utbildning. Båda var väl förtrogna 
med att använda datorer även om de inte gjorde det i undervisningssyfte. 

6. Min handledare som gått ITIS-utbildning hade tillsammans med andra i arbetslaget 
genomfört ett projekt med datorer i undervisningen i anslutning till utbildningen. Hon 
tyckte att det var först i sjätte klass eleverna klarade att börja använda datorerna för 
informationssökning och även där var det tveksamt. 

7. Omväxlande! Låt det inte bli ett enformigt ”presterande”. Använd uppgifter som har en 
förankrade i vardagen. Gör det tydligt för eleverna var målen finns. Jag tror att det är 
lättare att ta sig till ett ställe om man vet var det ligger. 

 
 
 
 
 
 


