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Abstract 

 
In this thesis I’m trying to investigate how good educational computer programs 
work in elementary school. I delimited the study to contain one elementary school in 
the stages of 6 to 9. The method I used was qualitative and the approach was 
inductive. I interviewed four teachers and five pupils as the way to collect data for 
the study. The theories I used were parts from different books with authors, which 
have done similar studies and researches. I also used the elementary school course 
documentations as theories.  
From this study I can tell that the selected school’s programs are best suited for 
background information. The programs are not as good for deeper knowledge. The 
motivation gets better among pupils when using the programs. The programs for 
mathematic follow their course documentation better than the programs for the 
social-oriented subjects do. The interviewed teachers and pupils want more 
programs, and the ability to use the programs fully (which aren’t possibly today due 
to some circumstances). This study may be continued in the future to include other 
schools in Sweden. 
 
Keywords:  
Computer program, elementary school, education, edutainment, IKT (Information 
and Communication Technology), TillIT. 

 



  

Förord 

Jag vill börja med att säga tack till min handledare, till min kontaktperson i den 

undersökta grundskolan, till rektorn som gav tillåtelse till studien i skolan och till de 

lärare och elever som ställde upp på intervjuerna. Jag vill tacka alla som på ett eller 

annat sätt hjälpte mig med denna studie och C-uppsats. 
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Inledning 

IKT i skolan 
Det senaste decenniet har antalet datorer och tillgången till Internet ökat kraftigt i 

skolan. Om vi går tillbaka till 1993, gick det 38 elever på en dator enligt Skolverket. 

Bara 6 år senare, 1999, gick det bara 10 elever på en dator, d.v.s. en stor ökning av 

datorantalet. Från drygt 21000 datorer i hela Sverige till över 100 000. När sedan 

Internet kom med i bilden 1995, hade endast 17 % av skolorna datorer med 

Internetuppkoppling. 1999, d.v.s. bara 4 år senare, hade hela 86 % uppkoppling mot 

nätet. Dessa siffror säger förstås inget om hur man har tagit tillvara på datorerna och 

uppkopplingen mot Internet i skolan. Det vi kan se är att lärandemiljöerna förändrats 

drastiskt på en kort tid. 1 

 

IKT (Informations- och kommunikationsteknik) är ett brett och intressant område, 

anser jag. Det är det område som tidigare betecknades bara IT (Informationsteknik). 

Den del som jag finner intressantast att undersöka närmare, är hur datorprogram 

fungerar i skolundervisningen. Jag avser här datorprogram som också kan kallas 

mjukvaror, pedagogiska datorspel, lärospel eller pedagogiska programvaror. 

Programmen, tänker jag, skulle kunna användas som inslag i de obligatoriska 

ämnena i grundskolan, till de yrkes- och teoretiska ämnena i gymnasieskolan och till 

de valda linjerna och kurserna i högskolan/universitetet. Att undersöka hur 

datorprogram kan fungera i skolan blir mitt bidrag till detta stora område som IKT 

faktiskt är. Jag tycker även att det är aktuellt att undersöka för- och nackdelarna med 

att köra datorprogrammen på distans, till skillnad från att ha dem lokalt installerade 

på datorn som annars är vanligt. Därför blir detta ett inslag av min undersökning av 

programmen. 

 

                                                 
1 Säljö, Roger & Linderoth, Jonas (2002), s 302. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utröna hur bra pedagogiska datorprogram och 

lärospel fungerar i skolundervisningen.  

Frågeställningar 
 

1. Vad har elever och lärare för åsikter om datorprogram i undervisningen? 

2. Hur effektiva anser lärare och elever att lektionerna med programmen är? 

3. Hur påverkas programmens användning av att köras på distans? 

4. Vilka önskemål om kommande datorprogram finns hos elever och lärare? 

5. Vilka slags datorprogram lämpar sig olika skolämnen bäst för? 

Avgränsning 
Eftersom det hade varit för omfattande för mig att göra en undersökning om 

pedagogiska datorprogram och lärospel i alla skolor, blev en avgränsning naturligt. 

Då jag sedan tidigare hade kontakt med vissa lärare från min gamla grundskola, blev 

denna skola ett naturligt val av fält (studiens plats). Skolan ligger i Botkyrka 

kommun. De använder en produkt vid namn TillIT i kommunens alla grundskolor 

(med undantag för de fria skolorna). TillIT innehåller samma program för alla. 

Därför är studiens resultat intressant för hela kommunen och inte enbart för den 

utvalda skolan. Endast de program som idag nås genom TillIT undersöks och ställs 

intervjufrågor om. 

 

En annan avgränsning gällde målgruppen. Jag tänkte inrikta mig på högstadiet, det 

som för några år sedan var årskurs 7 - 9. Men eftersom årskursindelningen ändrats 

sen dess, och den undersökta skolan är uppdelad i årskurs F (förskolan) - 5 och 

årskurs 6 - 9, så valde jag årskurs 6 - 9. Eleverna där är således i åldern ca 12 - 15 år. 
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Telias produkt TillIT@School 
 
Nedan följer bakgrundsinformation om produkten TillIT@School som används i 27 

enheter (däribland de kommunala grundskolorna) i Botkyrka kommun, inklusive 

den undersökta skolan. 

Hur TillIT startades 
Under hösten 1998 påbörjades ett gemensamt projekt mellan Botkyrka kommun och 

Telia för installation och test av Telias koncept "IT-bas skola", senare omdöpt till 

"TillIT". Konceptet innebar att man skapade gemensam programdistribution och 

dokumentlagring för alla kommunala grundskolor i Botkyrka. En grundskola valdes 

ut som pilotskola. Produkten TillIT är nu applicerad på samtliga kommunens 

kommunala grundskolor. Ca 1000 datorer ingår i nätverket idag och det utökas hela 

tiden. 1 

 

Hur TillIT fungerar 

Den nätverkslösning som används heter Citrix Metaframe, och är utvecklat av 

företaget Citrix. Lösningen innebär att alla program körs på centrala servrar med 

hjälp av det s.k. ICA-protokollet (Independent Computing Architecture). Servrarna 

finns i Haninge kommun. All programvara finns på dessa servrar och all 

databearbetning sker där. Man arbetar lokalt med s.k. "tunna klienter", vilket medför 

att man är mindre beroende av den lokala datorns kapacitet. Tunna klienter har inte 

diskettstation, cd-rom, högtalare eller annan kringutrustning, till skillnad från andra 

klienter. Kringutrustningen kan läggas till vartefter, och så har även varit fallet till 

många av den undersökta skolans klientdatorer. Systemet med tunna klienter kallas i 

dagligt tal för "WTS-miljö". Windows NT Terminal Server är en speciell version av 

Windows som tillåter flera användare att köra program på gemensam server. All 

administration såsom inloggning, konton, skrivare och ens egna ”My documents” 

                                                 
1 Samtal med projektledaren för TillIT (tillika IT-pedagog) 
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sköts i Win2003-miljö. Systemet innebär att alla elever, lärare och övrig personal har 

en egen hemkatalog på servern. Den undersökta skolan har för närvarande 140 

datorer i nätet. Datorerna är av olika kapacitet; både 486: or och Pentiumdatorer. Den 

undersökta skolan har ett 20-tal nätverksskrivare plus ett 20-tal lokala skrivare. 1 (Se 

bilaga 1, fig. 1) 

Installation och inloggning 
För att kunna använda programmen i TillIT utanför skolan krävs att datorn har ett 

certifikat och en klient installerat. Vid installationen måste man besöka TillITs 

webbsida, välja ”Hjälp” där man läser om tillvägagångssättet och laddar ner både 

certifikatet och klienten för installation. När detta är gjort kan eleverna logga in även 

hemifrån eller var som helst i kommunen (eller var som helst där certifikatet och 

klienten tillåts installeras). De behöver bara installera klienten och certifikatet en 

gång per dator. I den egna skolan har de IT-ansvariga hand om installation och 

underhåll av datorerna. Där behöver inte eleverna installera något på datorn. 2 

 

Man måste ha fått ett användarnamn och ett lösenord från skolan för att kunna logga 

in på TillIT. Till vissa datorer i skolan loggas eleverna in direkt till TillIT när de 

loggar in på datorn. På andra datorer loggas de först in till datorns lokala 

operativsystem och man loggar sedan in till TillIT (det andra operativsystemet körs 

fortfarande i bakgrunden). Är man däremot utanför skolan så besöker man TillITs 

webbsida för att logga in med sitt användarnamn och lösenord. När man loggat in 

ser man en ikon som heter Skrivbordet. När man klickar på den öppnas en 

fjärranslutning i fullskärm på datorn, och man loggas in till Windows NT Terminal 

Servern och programmen. Man kör således programmen på distans. 3 (Se bilaga 1, 

fig. 2) 

                                                 
1 Samtal med projektledaren för TillIT (tillika IT-pedagog). 
2  Ibid. 
3  Ibid. 
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Programmen i TillIT 
På servrarna ligger ett utbud bestående av för närvarande bl.a. Office 2003, Publisher, 

mejlprogrammet FirstClass, Chefrens Pyramid samt diverse pedagogiska program från 

Elevdata, bl.a. Matteknep 1 och 2. Totalt är det 18 program idag, varav jag klassar ett 

som lärospel (Chefrens pyramid) där det finns stora inslag av spelande, och de övriga 

som pedagogiska programvaror utan samma spelmoment. 1 

 

Chefrens pyramid 

Chefrens pyramid är ett matematikspel där man klättrar upp genom pyramidens rum 

genom att lösa en uppgift i varje rum. Räkneuppgifter blandas med logiska uppgifter 

som spelmomentet ”NIM” (att tävla om att ta den sista minipyramiden - egentligen 

stenen), ”Master mind” (att avslöja en sifferkombination) och ”Tornet i Hanoi” (att 

flytta brickor från ett ställe till ett annat, där större bricka inte får läggas över mindre 

bricka). Man börjar i rum 1 och ska ta sig till rum 70 där friheten väntar. Ibland kan 

man välja väg genom pyramiden, och ibland kan man hoppa över ett rum om man 

skaffat en repstege. Repstegar får man genom att ha klarat ett tidigare rum 

exemplariskt. Man kan spara sitt läge i pyramiden, och nästa gång man hämtar sin 

position börjar man ett rum nedanför det man var i sist. Det går även att hoppa 

tillbaka till tidigare rum om man skulle vilja det. Hoppa framåt går inte utan 

repstege. Uppgifterna är väldigt blandade, och ibland förekommer även frågor från 

geografilektioner och frågor specifikt om Egypten. Ex. ”Vad heter pyramiden på 

bilden, som ligger bredvid Chefrens pyramid?” (Rätt svar är Cheops pyramid). (Se 

bilaga 1, fig. 3 och 4) 

 

Matteknep (2) 

Matteknep 1 och 2 är matematikprogram. Matteknep 1 är tänkt för låg- och 

mellanstadiet och Matteknep 2 för högstadiet. För min studie är således Matteknep 2 

                                                 
1 Samtal med projektledaren för TillIT (tillika IT-pedagog). 
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den intressanta. Matteknep 2 är uppdelat i olika kategorier, t.ex. addition, volym, 

procent och moms. Under varje kategori finns delmoment. Man kan alltså träna olika 

saker när som helst och det finns ingen progression i programmet på samma sätt som 

i Chefrens pyramid. De logiska spelmomenten, som t.ex. Master mind, finns inte här. 

Det enda interaktiva momentet är att man får se staplar i slutet som beskriver hur 

många rätt och fel man hade på övningen. För varje rätt vänds en pusselbit som visar 

en del av en bild, och för varje fel visas en bit av en mur istället för bilden. Det 

optimala är alltså att få se en hel bild som bonus. Det är också tänkt att man ska 

kunna spara sitt resultat för att se sina framsteg i staplarna. Tyvärr går det inte spara 

i nuläget eftersom programmen körs via servrarna i Haninge och för att TillIT inte är 

skapat för att kunna spara i programmen. Man förväntas bara köra programmen. (Se 

bilaga 1, fig. 5 - 7) 

 

Träna SO, prenumerationer på uppslagsverk och övriga program 

Ett annat program som används är Träna SO. Motsvarande Träna NO finns också. De 

båda programmen är egentligen uppslagsverk med hyperlänkar mellan texterna, 

ungefär som Nationalencyklopedin (NE) fast ämnesinriktade. Skolan prenumererar 

även på just NE, och den finns länkad från Startmenyn inom TillIT (denna ligger på 

Internet, men nås endast genom TillIT). Andra länkade uppslagsverk i TillIT är 

Landguiden - länder i fickformat, Presstext och Miljödatabas. Andra program i TillIT är 

bl.a. Den lilla hjälpredan engelska/tyska, Glosmania 2, Gramma engelska, Logik-i-matematik, 

Tecknade serier, 10 fingrar och Växtriket som växer. Dessa är alla installerade program. 

(Se bilaga 1, fig. 8 - 9) 

Övrigt om TillIT 
TillIT med dess program startades för att kommunen hade som målsättning att ha 

tillräckligt många datorer för att underlätta inlärningsprocessen i skolan (TillIT kan 

som tidigare sagt användas även på gamla datorer och på ”tunna klienter”). IT-

pedagogen/läraren jag samtalade med, var även projektledare för TillIT tillsammans 
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med en konsult när det infördes. Hans uppgift är nu att bevaka systemet och 

användandet av programvarorna. Dessutom att ha hand om statistik, loggning, 

funktioner och utvärderingar. Jag frågade om det finns någon tidigare forskning 

kring användandet av programmen i TillIT. Han berättade att det sedan starten har 

skickats ut enkäter som utvärderats av IT-ansvariga på kommunen. Det har främst 

handlat om vilka program lärarna velat ha. Sedan vissa av dessa program har införts 

i TillIT har enkäterna och dess svar kastats (det går inte få tag på dem längre). Jag 

frågade även frågor om handikapp och funktionshinder, eftersom det kan vara ett 

hinder i användningen av programmen. I nuläget finns inga direkt handikappade 

elever i skolan enligt IT-pedagogen. Stödet för synskadade som finns i vanliga 

operativsystem av Windows kan inte användas via TillIT, då det ser likadant ut för 

alla inloggade. Det finns heller inget stöd för hörselskadade. De flesta eleverna har 

tillräckliga datorkunskaper för att kunna hantera programmen, enligt IT-pedagogen. 

Dessutom finns stöd för olika språkgrupper i TillIT sedan en tid tillbaka. Man kan 

välja mellan ett 20-tal språk med tillhörande rättstavningsprogram, grammatik och 

främmande tangentlayout (tecken). Detta gör att Office-programmen även kan 

användas på Språkval (främmande språk) och Hemspråk.1 

                                                 
1 Samtal med projektledaren för TillIT (tillika IT-pedagog) 
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Tidigare forskning 

Bland barn och datorer 
Bland barn och datorer är en bok som bygger på resultaten från ett forskningsprojekt 

kallat LärIT. Projektet handlade om hur den nya informations- och 

kommunikationsteknologin kommer in i de yngre barnens liv i skolan. Trots att 

projektet behandlade förskolan och lågstadiet, finns det fortfarande vissa likheter 

med högstadiet som målgrupp. Projektets tyngdpunkt låg på hur barnen använder 

s.k. pedagogiska datorspel (även kallade lek- och lärprogram) främst från Levande 

Böcker. Utöver detta handlade projektet om hur barn utvecklas och beskriver 

erfarenheter som de införskaffat med den nya teknologin. Även deras språk, skrift 

och stavning diskuteras i boken. 1 

 

Forskningsprojektet LärIT genomfördes vid tre skolor i västra Sverige: Bergskolan, 

Dalskolan och Vikskolan. Två av skolorna ansågs bestå av socialgrupp 1 och 2 i 

samhället (vilket jag tolkar ungefär som medel- och överklass). Medan den tredje 

skolan ansågs bestå av socialgrupp 3, med många invandrarungdomar med 

bristande kunskap i svenska och dessutom ganska fattiga familjer (vilket jag tolkar 

som underklass). 2 

 

LärIT fick fram ett omfattande datamaterial, främst där barnen använder olika 

programvaror och datorspel. Datamaterialet bestod av en massa anteckningar, 

intervjuer och formella samtal, löpande observationer, filminspelning och 

ljudupptagning. Även själva programvarorna och barnens loggböcker (dagböcker) 

analyserades. 3 

 

                                                 
1 Alexandersson & Linderoth & Lindö (2001) ss 5-6. 
2 Alexandersson & Linderoth & Lindö (2001) ss 19-22. 
3 Alexandersson & Linderoth & Lindö (2001) s 22. 
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Bland barn och datorer diskuterar även att det sedan något årtionde tillbaka finns en 

stor optimism och förmodade möjligheter med den nya informationsteknologin i 

samhället. Följaktligen även inom skola, utbildning och inlärning. Tilltron till 

pedagogiska spel/program är hög. Man kan t.ex. lära sig om livet på Afrikas 

savanner genom en resa i ett multimedieprogram. Eller få inlevelse i blodomloppets 

funktion genom att i ett spel resa runt i artärer och vener i rollen som en röd 

blodkropp. Eller delta i ett virtuellt skådespel i t.ex. Shakespeares ”En 

midsommarnattsdröm”. Man kan även blanda underhållning i form av musik, 

animationer, skådespelarröster, problemlösning, simuleringar och övningsmoment, 

s.k. edutainment (från engelskans education och entertainment). Programmen/spelen 

anses av många forskare vara en motiverande faktor i skolan, då man blandar texter i 

böcker med text, bild, ljud, film och interaktivitet på datorn. Med interaktivitet avses 

själva mötet mellan datorns gränssnitt (det som syns på skärmen) och 

datoranvändarens handlingar vid datorn. I boken Bland barn och datorer tar forskarna 

även upp att det finns så många olika sorters program och spel att man inte kan 

prata om dem som ett slags spel. T.ex. finns övningsspel med grundläggande 

matematikkunskaper, simuleringar av mönster och fenomen, narrativa (linjära) spel 

och utforskarspel. 1 

 

Några slutsatser forskarna drar om datorspel utifrån sin studie är följande: I de flesta 

fall har inlärningen varit likvärdig med traditionell inlärning, men om det skulle 

användas på bättre sätt så kan det förbättra vissa lärprocesser. Man kan egentligen 

inte ta reda på om datorspel är bra eller dåliga, eftersom definitionen av datorspel är 

så bred. Intressantare kan vara att undersöka lärandets villkor med datorspel. En 

annan slutsats från LärIT var att om man ser datorspel som en narrativ berättelse är 

det begränsande, eftersom datorspel har andra kvalitéer som t.ex. interaktivitet. 

Virtuella rum i 3D där man kan navigera är en specifik möjlighet med datorer och 

spel. Bilder som skapar ett rum där man navigerar, går från att vara avbilder av 
                                                 
1 Alexandersson & Linderoth & Lindö (2001) ss 23-43. 
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något till att uppfattas som fysiska objekt i sig. LärIT tog inte enbart upp datorspelen 

i sig, utan även datorspelande som fenomen. Där kommer de fram till att barnen 

utforskar, kontrollerar, leker, skapar respektive upplever med programmen. 1 

 

LärIT kom också fram till att barnens möte med IKT (informations- & 

kommunikationstekniken) präglas av barnens sociala och kulturella erfarenheter, 

erbjuder möjligheter till lärande, ofta är lustfullt och kreativt, erbjuder rum för 

samspel/samarbete, tenderar att minska barnens verbala kommunikation och kan 

fördjupa lärandet via den grafiska miljön. Vidare kom forskarna fram till att barnens 

möte med IKT kan innebära att skriftförmågan utvecklas, att mötet påverkas starkt 

av pedagogens/lärarens hållning och att mötet kan bidra till förskolans och skolans 

utveckling. 2 

Papper/penna-uppgift vs datorspel i matematik 
I projektet LärIT genomfördes ett specifikt experiment i matematik. Experimentet 

bestod av två delar. I den första situationen löste barnen en traditionell 

matematikuppgift med papper och penna. I den andra situationen löste barnen en 

matematikuppgift i datorspelet Chefrens pyramid. Barnen som deltog var 12 stycken 

och arbetade parvis (alltså 6 par). De fick själva välja sin samarbetspartner. Deras 

ålder var 8 år. Uppgifterna genomfördes med en veckas mellanrum och uppgifterna 

som de fick var av logisk karaktär. Den första uppgiften löd: ”I kiosken finns tre 

sorters glass. Du köper tre kulor. Hur många olika glassar kan du köpa?”. Den andra 

uppgiften var spelmomentet ”NIM”, som går ut på att göra sista draget. ”På bordet 

ligger tre högar med små minipyramider. Då det är ditt drag väljer du först hög och 

sedan antalet pyramider som du vill ta bort ur högen. Minst en pyramid måste bort. 

Om det är du som tar bort den sista pyramiden från bordet så klättrar du upp ett 

rum. Vinner datorn ramlar du ner.” 3 

                                                 
1 Alexandersson & Linderoth & Lindö (2001) ss 23-43. 
2 Alexandersson & Linderoth & Lindö (2001) s 99. 
3 Alexandersson & Linderoth & Lindö (2001) ss 79-80. 
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Resultatet blev intressant. Det var en stor skillnad i samarbetet mellan barnen i paren 

med respektive utan datorn som hjälpmedel. För fyra av de sex grupperna ökade 

samarbetet när de använde datorn, medan det var samma resultat med och utan 

datorn för två av paren. För de två paren där det inte var märkbar skillnad mellan 

samarbetet vid uppgifterna, ansågs det bero på att de två paren var bättre på att 

samarbeta generellt. När de andra barnen utförde papper/penna-uppgiften var de 

tystlåtna och räknade på egen hand. Några viskade till varandra eller pratade om 

något annat än uppgiften. När de satt vid datorn diskuterade de däremot livligt 

kring en gemensam lösning av problemet. De diskuterade vilken hög och vilket antal 

pyramider som de skulle ta bort. De använde både verbalt språk och kroppsspråk, 

och det handlade endast om uppgiften. Barnen hade ett gemensamt mål, och det var 

att vinna mot Chefren (egentligen mot datorns algoritmer). I papper/penna-

uppgiften var alltid ett av de två barnen den mer aktiva och den andra mer passiv. I 

datoruppgiften bjöd det dominantare barnet in det andra barnet i uppgiften. Den 

dominante ville nu ha stöd och medhåll från sin kamrat innan besluten fattades. På 

så sätt blev den passivare mer aktiv i denna uppgift. Även om det var den dominante 

som styrde musmarkören. På så sätt blev barnen mer lika delaktiga i att lösa 

uppgiften. Turordning mellan barnen blev en självklar del i datoruppgiften, medan 

papper/penna-uppgiften alltså genomfördes mest av den dominante. 1 

 

Skillnaden i samarbetet kan ha flera förklaringar, enligt forskarna. T.ex. hade 

datoruppgiften ett tydligt mål/fokus: att vinna spelet genom att samarbeta mot 

Chefren. Datorn ansågs också vara ett mer fängslande medium och roligare för 

barnen, då det blandade ett rörligt bildspel med färg, händelser, ljud och musik. Det 

ökade samarbetet kan också bero på den utpräglade tävlingssituationen i datorspelet. 

                                                 
1 Alexandersson & Linderoth & Lindö (2001) ss 80-82. 
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Barnen tänkte inte på att det var matematik de höll på med, utan de försökte bara 

vinna spelet och ta sig vidare. 1 (Se bilaga 1, fig. 10)  

TEEMs studie och rapport Games in Education 
Den brittiska organisationen TEEM (Teachers Evaluating Educational Multimedia) 

färdigställde 2001 en rapport om spel i undervisningen. Games in education var en 

studie som gick ut på att undersöka barn som spelade datorspel. Kunde man 

möjligen implementera de kunskaper och färdigheter som spelen gav i 

skolundervisningen på något sätt? Forskarna involverade elever, lärare och föräldrar 

i studien, uppdelat på skolor med olika samhällsklasser, ursprung och 

åldersfördelning. 700 brittiska barn i åldern 7 - 16 deltog i en enkätundersökning som 

handlade om deras spelande på fritiden och i skolan. De medverkande lärarna var 

utbildade av TEEM och följde ett färdigt evalueringsramverk. Resultaten av studien 

visade bland annat på hur spel påverkar inlärningen och utlärningen samt vilka 

inlärningsstilar, färdigheter och processer som spel genererar. De fick också reda på 

hur spel användes i skolorna och hur spelande kunde tas om hand i skolan. I 

undersökningen delade man in datorspelen i olika genrer. De valde indelningen 

äventyr, simuleringar, racerspel, pusselspel, edutainment, kreativa byggspel, skjut-

/arkadspel samt medierade bräd- och kortspel. De två sistnämnda valde de sedan 

bort från undersökningen. De utvalda spelen var spel som alla egentligen inte hör till 

skolundervisning utan till fritiden (det var med andra ord inte multimedieprogram 

som exempelvis Back Packer). Exempel på spel var Freddie Fish, Age of Empires, 

The Sims, Sim City, Byggare Bob och Lego Alpha Team. I studien kom man bland 

annat fram till att det var bra att diskussionerna och samarbetet hade blivit större när 

elever spelade datorspel. När någon styrde musmarkören gav de andra tips och 

förslag vid sidan om. På frågan om vad föräldrarna tror att spel kan användas till i 

skolan, svarade de flesta föräldrar matematik, läsning och stavning. 2 

                                                 
1 Alexandersson & Linderoth & Lindö (2001) ss 80-82. 
2 TEEMs rapport <www.teem.org.uk/publications/teem_gamesined_full.pdf> [PDF], 2005. 
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Teori 

Lärandet i en radikalt förändrad miljö 

Det finns två tydliga åsikter om huruvida lärandet förändrats i och med den tekniska 

och sociala revolution som skett under 1900-talet. Den ena åsikten är att det 

egentligen inte är någon skillnad gällande lärandet idag från förr. I biologisk mening 

har ingenting förändrats under denna relativt korta tid. Vi har inte större förmåga att 

ta till oss information eller lära in än tidigare. Människan är konstant med sina 

tillgångar och brister, och vi lär in, inhämtar information, förstår världen och skaffar 

oss färdigheter på samma sätt som tidigare. 1 

 

Den andra åsikten är helt annorlunda. Eftersom vi haft en så stor teknisk och social 

revolution det senaste seklet, borde det vara självklart att människors sätt att lära och 

vad vi lär oss förändrats lika drastiskt. Det finns t.ex. inte många likheter mellan en 

processoperatör idag och dess föregångare som hade samma arbetsuppgift helt 

manuellt. Det sociokulturella perspektivet företräder den andra åsikten. 2 

Kunskap i betydelsen information 
Enligt Marton m.fl. finns det en uppfattning om undervisning som närmast kan 

betecknas som informationsförmedling. 3 Förmedlingspedagogiken bygger på tron 

att kunskap skall flyttas från ett ställe till ett annat. Synsättet har i sin tur lett till att 

överföringen snarare än mottagandet av innehållet är det som fokuseras. I regel är 

det läraren som är den aktiva och den studerande som är den passiva i 

lärandeprocessen. 4 Enligt Marton m.fl. är tänkande som bortser både från situation 

och från sammanhang, en grundpelare i hela vår västerländska kultur. Vi i 

västvärlden refererar till fakta som en oreflekterad och naturlig förebild för hur 

                                                 
1 Säljö, Roger & Linderoth, Jonas (2002), ss 14-15. 
2 Ibid. 
3 Marton, M., Dahlgren, L O., Svensson, L., Säljö, R. (1977) Inlärning och omvärldsuppfattning. Stockholm. 
Almqvist & Wiksell. 
4 Lindh, J. (1997) Datorstödd undervisning i skolan - möjligheter och problem. Lund: Studentlitteratur. 
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kunskap ser ut. Det är därför naturligt att pedagogiska aktiviteter som t.ex. 

skolundervisning ofta har detta tänkande som utgångspunkt. Förhållningssättet till 

begreppet kunskap leder till att inlärning till stor del blir en fråga om att inhämta 

fakta som man lär sig utantill. Kunskap är i detta fall detsamma som information. 

Därför är det inte svårt att förstå att många elever och studenter blir förvirrade när 

denna bekanta definition av kunskap ifrågasätts. 1 

Kunskap i betydelsen insikt och djupare förståelse 
Marton m.fl. menar att undervisnings- och inlärningsprocessen egentligen inte är en 

fråga om främst överföring utan mer ett ”själarnas möte” där 

verklighetsuppfattningar konfronteras och kolliderar med varandra. 2 Jag tolkar det 

som att ”kunskap” här är mer än bara information. Här är det en fråga om 

reflektioner, argumentationer, diskussioner, kritik och samtalande. Man ska få insikt 

och förståelse om sammanhang om något på det mänskliga planet. Information 

används här mest som bakgrundsinformation. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet är lärande de processer genom vilka 

människor bekantar sig med och förmår behärska intellektuella kunskaper och 

fysiska färdigheter. Lärandet är ingen process där kunskaper och färdigheter 

överförs till människor på ett mekaniskt sätt. Processerna är betydligt mer 

dynamiska. En annan utgångspunkt för det sociokulturella perspektivet är relationen 

mellan kollektiv och individer. Förr i tiden kunde alla individer behärska hela den 

kunskapsbas som fanns i samhället. Idag är det helt annorlunda, då varje individ 

endast behärskar en liten bråkdel av de kunskaper och färdigheter som idag finns i 

samhället. En tredje utgångspunkt är materialiserandet av kunskaper. Genom 

utvecklingen av redskap och artefakter omvandlar människan en del kunskaper och 

färdigheter till teknik, till skillnad från alla andra varelser. 3 Det tydligaste 

                                                 
1 Marton, M., Hounsell D., Entwistle, N. (1990) Hur vi lär. Rabén & Sjögren. 
2 Ibid. 
3 Säljö, Roger & Linderoth, Jonas (2002), ss 16-17. 

14 



  

materialiserandet av kunskaper och färdigheter idag anser jag vara IKT 

(Informations- och kommunikationstekniken) med datorer i fokus. 

Kursplanerna i matematik samt i de samhällsorienterande ämnena 
Jag ser en skillnad mellan ovanstående tolkningar av vad kunskap är. Kunskap kan 

antingen beskrivas som information som behövs i vardagslivet och i samhället (t.ex. 

storleksuppfattning, pengavärde), eller som ett ”själarnas möte” där det mer handlar 

om känslor och djupare förståelse (för t.ex. kulturer och samhällen). Härmed väljer 

jag ut ämnet matematik i grundskolan som företrädare för den första definitionen av 

kunskap, och de samhällsorienterande ämnena (SO) för den andra definitionen. SO 

består av ämnena samhällskunskap, historia, geografi och religion. Skillnaderna 

mellan vad som efterfrågas i de olika slags ämnena är ganska tydlig i stycket mål som 

eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

 

I ämnet matematik är målen: 

” (… skall eleven:) 

– ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 

decimalform,  

– ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med 

naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med 

hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel, 

– kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta 

och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och 

tidsskillnader, 

– kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt 

samt kunna tolka och använda ritningar och kartor, 

– kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, 

– kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer, 
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– kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka 

och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och 

händelser.” 1 

I matematik handlar det alltså mycket om beständiga faktakunskaper som sällan 

förändras. Det övergripande målet här är logisk uppfattning och hanterande av 

relativt konkreta fakta.  

 

I de samhällsorienterande ämnena är målen: 

”(Eleven skall:) 

– förstå grundläggande begrepp och företeelser i ett demokratiskt system och kunna 

problematisera demokratiska förhållningssätt i vardagen, 

– kunna se samband i skeenden i samhället samt urskilja faktorer som påverkar dem, 

– känna till förutsättningar för, pröva antaganden om och jämföra människors 

livsvillkor förr och nu och i olika delar av världen, 

– förstå och kunna resonera kring möjligheter och svårigheter som uppstår i ett 

samhälle med kulturell mångfald, 

– kunna samtala om och bearbeta etiska, estetiska och existentiella frågor och förstå 

hur de kan vara beroende av tid och kultur, 

– förstå och pröva ett ekologiskt tänkande och visa på konsekvenser av olika 

handlingsalternativ i miljö-, livs- och samhällsfrågor,  

– kunna ur ett samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, 

granska och värdera uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och 

slutsatser.” 2 

I de samhällsorienterande ämnena behandlas mer abstrakta, komplexa och 

                                                 
1 Skolverket, “Matematik - Kursplan” <http://www.skolverket.se/sb/d/577>, 2005. 
2 Skolverket, ”De samhällsorienterande ämnena - Kursplan” 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3882 
&extraId=2087>, 2005. 
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dynamiska frågor i samhället, som förändras mycket över tid och beror på utifrån 

vilket perspektiv man ser på något. 

 

De två nämnda definitionerna av begreppet ”kunskap” (som ”information” 

respektive ”ett själars möte”) bör kunna särskiljas från de två ovanstående 

kursplanerna. Dessa skillnader är viktiga för att förstå skillnaderna i hur lärare från 

matematik respektive de samhällsorienterande ämnena upplever sina respektive 

datorprogram och lärospel i skolundervisningen, och vad de menar när de säger att 

ett datorprogram fungerar bra eller fungerar dåligt i deras ämne. 
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Metod & datainsamling 

Val av kvalitativ ansats 
Då jag avgränsat min studie att behandla just årskurs 6 - 9 i en utvald skola i 

Botkyrka kommun som fallstudie, anser jag att en kvalitativ undersökning lämpar 

sig bättre än en kvantitativ. Genom att göra en djupare och utförligare undersökning 

på en grundskola hoppas jag att resultaten blir mer sägande. Jag kan förvisso inte 

applicera mitt resultat att gälla hela Sverige, men det skulle eventuellt kunna 

jämföras med en annan grundskolas övre årskurser i åtminstone kommunen. Studien 

skulle även kunna utvecklas i framtiden (Se kapitel ”Vidare forskning”). 

Analysförfarande 
Jag valde induktiv metod, det vill säga att först samla in data och sedan göra en 

”teori” av det. Detta för att jag inte hade någon tydlig teori om hur det förhöll sig 

innan jag började undersökningen. Alternativet skulle vara att ha gjort det deduktivt, 

om jag från början hade teorier om hur det förhöll sig, och sedan samlat in data för 

att bevisa det. Då jag efter insamling av material inte kunde skapa en teori i slutet, 

började jag istället leta efter passande teorier. Dessa fann jag till slut, och 

vidareutvecklade tills resultatet blev denna C-uppsats. 1 

Datainsamlingsteknik 
Eftersom jag ville ha en kvalitativ ansats i studien, fann jag det lämpligast att 

använda mig av djupintervjuer. Mitt urval av respondenter blev både elever och 

lärare då båda dessa parter har skolan som arbetsplats på ett eller annat sätt. 

Samtliga elever och lärare studerade eller undervisade i den utvalda skolans 

årskurser 6 - 9 (lärarna kan även ha haft ytterligare årskurser inom sitt område). Jag 

valde ut elever och lärare med hjälp av IT-pedagogen. Han hjälpte mig så jag fick 

lärare som hade bl.a. matematik respektive bl.a. SO som ämnen. Anledningen till att 

jag valde både matematiklärare och SO-lärare var att jag såg en skillnad i vad som 

                                                 
1 Johannessen & Tufte, 2003, s. 35. 
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menas med ”kunskap” i de olika ämnena, och därför grupperade lärarna därefter. 

Sedan hjälpte IT-pedagogen mig att få elever som anses svagpresterande respektive 

högpresterande i skolan. De svagpresterande eleverna valdes ut från dem som hade 

lektioner med en speciallärare, medan de högpresterande eleverna valdes ut efter bra 

betyg och genom att anses som mest självgående enligt IT-pedagogen. Jag ville ha 

både svag- och högpresterande elever, om det skulle visa sig att deras svar skiljde sig 

åt på något sätt. Mitt urval omfattade till slut fyra lärare och fem elever. Två av 

lärarna hade bl.a. matematik som ämnesområde, och två hade bl.a. SO som 

ämnesområde. En av lärarna var dessutom speciallärare. Två av eleverna ansågs som 

svagpresterande, och tre av eleverna som högpresterande. 

Om mina djupintervjuer med elever och lärare 
Mina djupintervjuer kom att ha en delvis strukturerad form. Jag försökte skapa 

tydliga frågor med öppna svarsalternativ så att de intervjuade kunde svara 

berättande och beskrivande. Det var således inte ”ja-nej-frågor” utan frågor om vad 

de tycker om något, och varför de tycker som de tycker. En del frågor påminde om 

varandra. Andra frågor hade redan besvarats vid en tidigare fråga. Då frågade jag 

om de hade något att tillägga på frågan. Om inte, så fortsatte jag till nästa fråga. Jag 

anser att intervjuerna var kvalitativa och uttömmande. Man hade med andra ord 

möjlighet att även berätta en del utanför frågorna under intervjuns gång. Den sista 

frågan var en öppen fråga om man hade något som man ville tillägga.  

 

De två svagpresterande eleverna gav ganska korta och neutrala svar, som ”ganska”, 

”kanske” och ”både och”. Därför blev dessa intervjuer tyvärr inte så uttömmande 

som jag hade önskat. Även neutrala svar eller uteblivande av svar kan dock säga 

något. De intervjuer som jag kom att ha mest nytta av i denna studie var de längre 

intervjuerna med de mest positiva och de mest negativa lärarna angående 

programmen, samt intervjuerna med de högpresterande eleverna (då de berättade 
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mer än de lågpresterande eleverna). Alla intervjuer var dock nödvändiga och 

behövdes för studien. 

 

Jag använde mig inte av ljud- eller videoinspelning vid intervjuerna. Istället hade jag 

alltid tillgång till en dator med Word i skolan (faktiskt inloggad på TillIT med ett 

konto), så jag snabbt kunde skriva svaren på frågorna medan de svarade och 

berättade. Detta torde inte ha orsakat en så stor fördröjning, som det däremot 

troligen skulle orsakat om jag hade skrivit ner svaren för hand under intervjuerna. 

Jag är nämligen van att skriva fort på datorn. Nackdelen med att inte spela in video 

eller ljud är att man kan missa kroppsspråk och gester, och att man kanske inte får 

med exakt alla ord, utan att man istället sammanfattar vissa meningar. Fördelen med 

att inte spela in ljud eller video är att fler lärare och elver ställde upp på intervjun och 

att de kände sig mer bekvämma när de inte blev inspelade. Hade jag haft med 

mikrofon eller videokamera hade jag inte fått med mig en del av mina respondenter, 

eftersom vissa kan uppfattas som blyga (främst vissa elever). Därför anser jag att 

fördelarna övervägde nackdelarna i min studie, angående att snabbt skriva ner 

svaren på datorn istället för att spela in ljud eller video. Men jag är medveten om 

nackdelarna och kritisk till detta. 

Validitet och reliabilitet 
Validitet kommer från engelskans ”validity” och betyder giltighet. Det handlar om 

hur bra data representerar verkligheten, d.v.s. relevansen. Validitet handlar inte om 

rätt eller fel utan kan ses som en skala av kvalité, där man strävar efter så hög 

validitet som möjligt. Målet är givetvis att få så bra representationer/data som möjligt 

i undersökningen. Samtidigt måste man vara kritisk till data och bedöma hur 

relevant det egentligen var. Man måste helt enkelt känna till bristerna i 

undersökningens resultat. 1 Detta anser jag att jag gör.  

 

                                                 
1 Johannessen & Tufte, 2003, s. 47 - 48. 
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Reliabilitet kommer från engelskans ”reliability” och betyder tillförlitlighet. Frågan 

är hur tillförlitligt data, urvalet av data, insamlingssätten och bearbetningen av data 

är, i undersökningen. Det finns olika test att genomföra för att testa om data är 

tillförlitliga. Man kan t.ex. utföra samma undersökning på samma grupp med ett 

visst intervall (t.ex. 2 veckor) och se om man får samma resultat, s.k. test-retest-

reliabilitet. Man kan också låta flera forskare utföra samma undersökning och se hur 

resultaten överensstämmer, s.k. inter-bedömar-reliabilitet. 1 

 

I mitt fall kunde jag inte göra samma undersökning igen efter ett antal veckor, eller 

låta någon annan forskare göra samma undersökning vid samma tidpunkt som mig. 

Istället fick jag koncentrera mig på att göra tydliga intervjuer. Eftersom jag 

genomförde djupintervjuer med ett fåtal personer behövde jag endast få in 

tillräckligt många åsikter för att representera mångfalden av åsikter hos lärare och 

elever i årskurs 6 - 9 i den undersökta skolan som fallstudie. Jag skulle försöka få 

fram några ”goda exempel” av åsikter. Detta anser jag att jag lyckades med.  

 

Då både de intervjuade lärarna och eleverna fick svara på frågor om just de program 

de använder i sina ämnen, anser jag deras svar vara tillförlitliga. Man kan möjligen 

fundera över om respondenterna hade någon anledning att förvränga sina svar, och i 

så fall varför. De kanske inte litade på anonymiteten och ville inte verka för negativa, 

om någon lärare eller högre chef skulle få reda på deras svar på något sätt. En annan 

möjlighet är att de kanske ville passa på att berätta att de var kritiska till något, och 

för tydlighets skull var extra kritiska när de fick chansen. Framförallt om de trodde 

att många andra var extra positiva eller inte vågade vara så kritiska. Detta är dock 

hypoteser, och att vara extra positiv eller negativ anser jag inte vara förvrängning utan 

snarare förstärkning.  

                                                 
1 Johannessen & Tufte, 2003, s. 28 - 29. 
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Hur jag tog hänsyn till forskningsetik 
Jag tog hänsyn till Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning i studien. Jag följde 

alltså deras fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 

ska informera de som är berörda av forskningen om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i 

undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan i densamma. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer i en undersökning ska 

ges största möjliga konfidentialitet (sekretess) och att personuppgifterna skall 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Slutligen innebär nyttjandekravet att 

insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapliga syften. 

Dessa fyra huvudkrav realiserades genom att respondenterna informerades om min 

C-uppsats syfte innan jag började intervjua dem, att de gav sitt samtycke om att delta 

i intervjun, att jag berättade att de kommer att vara anonyma så långt det går i 

undersökningen och att intervjusvaren används i vetenskapligt syfte (ej för 

kommersiellt bruk). 1 

                                                 
1 Vetenskapsrådets hemsida, HSFRs forskningsetiska principer som PDF, 
<http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12>, 2005. 
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Tolkning och analys 
I denna del av uppsatsen tolkas och analyseras datainsamlingens empiri 

(intervjuerna). Här används även egen analys av datorprogrammen och av miljön via 

TillIT, samt refererande till teorierna och kursplanerna. Styckena är uppdelade efter 

mina forskningsfrågor. 

Vad har elever och lärare för åsikter om datorprogram i undervisningen? 
De flesta lärarrespondenterna använder något eller några av datorprogrammen som 

finns i utbudet, nämligen de program som hör till de ämnen som de undervisar i. 

Undantaget är IT-pedagogen, tillika lärare i bl.a. matematik. Han har nämligen varit 

projektledare för TillIT, och därför använder han alla (för närvarande) 18 

programmen mer eller mindre. Elevrespondenterna har kommit i kontakt med flera 

olika program i olika ämnen under sina år i årskurs 6 - 9. Två av eleverna har 

kommit i kontakt med programmen via lektionerna med specialläraren. De 

vanligaste programmen som används i skolan är Chefrens pyramid och Matteknep (1 

och 2) i matematik, samt Träna SO i de samhällsorienterande ämnena.  

 

Åsikter om programmen i allmänhet 

Lärare 1 anser att programmen är mycket pedagogiskt uppbyggda. Lärare 2 anser att 

möjligheten att få använda datorprogram är ett roligt sätt för eleverna att träna. Hon 

berättar att det är jättekul för många elever, då de vill använda programmen ofta och 

länge. Hon upplever programmen som ett bra hjälpmedel, vilket även många andra 

av lärarrespondenterna tycker. Särskilt bra fungerar programmen i matematiken, 

säger hon. Excel är dessutom ett bra program att använda för statistik inom 

matematiken, anser lärare 2. Lärare 4 (specialläraren) tycker att eleverna verkar 

uppskatta programmen på hennes lektioner. Vilket också bekräftas av de två 

elevrespondenterna hon undervisar. Elev 3 tycker att programmen är ett bra inslag i 

undervisningen och att de innehåller bra baskunskaper. Elev 4 tycker att 

programmen fungerar bra som repetition i slutet av ett arbetsområde. Det som elev 5 
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tycker är bra med programmen, är att det finns (minst) ett specifikt program för varje 

skolämne.  

 

Lärare 1 anser att det som är mindre bra med programmen är att de innehåller vissa 

programmeringsfel, rena faktafel och att de inte uppdateras (t.ex. en stads namn i 

Träna SO eller någon sifferuppgift i något av matematikprogrammen). Lärare 2 anser 

att programmen kan vara lite för lätta för årskurs 9. Hon tycker att de oftast passar 

bättre för de lägre årskurserna. Elev 3 tycker att det är dåligt att det saknas 

fördjupningar. I sådana fall brukar hon söka information på Internet istället. 

Helhetsintrycket av programmen är att de generellt duger, men kunde vara mycket 

bättre än i nuläget. Elev 4 tycker inte att man lär sig något nytt utifrån programmen. 

Det som elev 5 tycker är dåligt med programmen är att de är för lätta och inte så 

roliga, enligt henne.  

 

Åsikter om Matteknep 

Det som Lärare 1 anser vara bra med Matteknep är att man får träna kunskaper inom 

olika områden. Lärare 4 (specialläraren) tycker att Matteknep 1 och 2 är perfekt 

pedagogiskt uppbyggda för eleverna. Hon anser att det är bra att man kan välja 

mellan olika kategorier och moment, för då kan man låta eleven träna just det 

moment som denne för tillfället behöver träna. Hon tycker även att det är bra att man 

ser resultatet efter varje (unik) övning i form av ett stapeldiagram. Både elev 1 och 2 

tycker att Matteknep är ett bra program, med lagom svåra eller ganska svåra 

uppgifter. 

 

Ingen av vare sig lärar- eller elevrespondenterna kommer på något speciellt som är 

dåligt med Matteknep. Förutom att programmet inte är lika lustfullt, inte har samma 

progression och inte uppskattas lika mycket av eleverna som Chefrens pyramid. 
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Åsikter om Chefrens pyramid 

Lärare 1 anser att Chefrens pyramid är bra för problemlösning och för det logiska 

tänkandet. Lärare 2 anser programmet vara varierande, ge omväxling och vara 

intressant för eleverna. Hon säger sig vara tacksam för att programmet finns. Lärare 

4 tycker att det som är bra med programmet, är att det har en story, progression, mer 

variation och mer ”action” än t.ex. Matteknep, och dessutom är mer lustfullt. Det 

anses vara roligt och spännande för eleverna. Hon tycker även att det är bra att man 

kan spara sin position i spelet (till skillnad från i de andra programmen). Chefrens 

pyramid tycker hon fungerar bäst som repetition i slutet av lektionerna. Elev 1 och 2 

har knappt spelat Chefrens pyramid, medan elev 3, 4 och 5 har spelat det rätt mycket. 

Elev 3 berättar att hon tycker att hon förstår spelets upplägg bra. ”Det är bara att lösa 

uppgift för uppgift, och ta sig vidare.” 

 

Lärare 1 anser att vissa ”rum” i Chefrens pyramid har lite för hög svårighetsgrad för 

vissa elever. De kan få sitta länge med samma uppgift utan att komma vidare. Lärare 

4 tycker att Chefrens pyramid är lite svårt att använda, då det har inslag även av 

geografi och annat utöver matematiken. Det kan t.ex. frågas efter vilken valuta som 

Egypten har (Pund) eller frågor om namn på pyramider och faraoner. Det gör 

lärandet lite svårare. Dåligt är också de fall där synonymer borde godkännas, t.ex. 

”oval” istället för ”ellips”. Det kunde t.ex. ge svaret ”Rätt! Men man säger egentligen 

’ellips’ inom matematiken”, tycker hon. Man lär sig egentligen inte något nytt i spelet 

heller, utan man repeterar vad man redan kan. Elev 3, som spelat Chefrens pyramid 

mycket, påpekar att de inte fått veta hur man hittar i menyerna i spelet. Således vet 

hon inte var man hittar kartan, repstegen, skriv ut-knappen, språkinställningarna 

m.m. ”Vi brukar mest chansa att trycka på knapparna”, säger hon. Ett allvarligt fel 

har upptäckts i ett av ”rummen” av tre av elevrespondenterna. Det är ett rum där 

man först får se en liten film med kameler och pyramider. Sedan ska man memorera 

antalet av desamma för att multiplicera och addera dem. Tyvärr hinner man inte se 

filmen förrän frågorna visas. Filmen ”hackar” (Det har visat sig att detta beror på en 
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”bugg” i programmet, som rapporterats till speltillverkarna. Detta beror alltså inte på 

att programmet körs på distans och därför slöas ner, som man först kan tro). Elev 4 

har noterat att vissa rum alltid innehåller samma räknetal, istället för att varieras 

varje gång man får uppgiften. På detta sätt kan man memorera svaren istället för att 

räkna ut svaren på nytt. Detta anser hon vara en brist i programmet. 

 

Åsikter om Träna SO 

Träna SO är bra som repetitionsövning, anser lärare 2. Programmet har också ett 

anpassat språk och ordförråd för eleverna. Ibland används Träna SO som ett 

tävlingsmoment, enskilt eller i grupp, där eleverna får tävla mot varandra om att 

hitta information och svara på frågor snabbast och mest korrekt. Lärare 3 anser att 

det som är bra med Träna SO är att eleverna kan läsa lätta texter, öva och träna sig 

fram själva och få tävla mot varandra. Hennes uppfattning är att eleverna gillar 

programmen. Hon tror att eleverna gillar programmen eftersom det är omväxling 

från de övriga lektionerna i SO. Programmen innehåller vad hon beskriver som ”TP-

kunskaper” (TP är ett klassiskt fråga-svar-brädspel). Ämnet historia är dessutom bra 

strukturerat, tycker lärare 3. 

 

Det som lärare 2 anser vara mindre bra med Träna SO, är att innehållet och 

variationen är ganska liten. Det saknas fördjupningar och innehållet är lite för lätt för 

årskurs 9. Eleverna får inte skriva ut texter från programmet, utan det får bara 

lärarna. Det tycker lärare 2 är lite synd. Lärare 3 har många åsikter om Träna SO. Hon 

ser programmet som introduktion, lek och innehållande mest ”bas-bas-fakta”. 

Programmet anses visa vad eleverna kan innan, men man lär sig inget nytt. 

Begreppsförståelse finns knappt alls, berättar hon, och inte heller några 

fördjupningar. Programmen skulle kunna vara bra som baskunskaper, om man får 

diskutera och samtala vidare utifrån informationen på andra lektioner, anser lärare 3. 

Problemet är att programmet inte stöder hennes uppfattning om vad baskunskap är. 
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T.ex. innehåller religionsdelen en del faktafel. Detta anser hon följaktligen vara en 

stor nackdel. 

Hur effektiva anser lärare och elever att lektionerna med programmen 
är? 
 
Överensstämmelse med kursplanen 

Lärare 1 påstår att vissa moment i kursplanen har kunnat ersättas med moment som 

finns i programmen. Han anser att så gott som alla moment från kursplanen 

återfinns i programmen. Han menar samtidigt att det är ett bra komplement men att 

det inte kan ersätta annan undervisning helt. När lärare 2 jämför sin uppfattning av 

programmen med sin uppfattning av kursplanen, säger hon att 

matematikprogrammen innehåller mest basmatematik. Det fattas t.ex. 

sannolikhetslära och statistik. Hon önskar att det också fanns svårare moment i 

programmen. Lärare 3 tycker inte att programmet Träna SO motsvarar kunskaperna i 

kursplanen. Detta p.g.a. att det finns faktafel och för att det inte finns 

begreppsförståelse eller fördjupningar i programmet. Förutom faktafelen stöder de 

kursplanens detaljinnehåll ganska väl. Lärare 4 säger att hon tror att de flesta 

moment från kursplanen finns i Matteknep. Hon är bara inte säker på om ”att träna 

skala” finns med. 

 

Effektivt genom ökad motivation? 

Lärare 1 anser att programmen helt klart ökar motivationen hos eleven. Lektionerna 

med programmen bör anses som effektiva så länge eleverna gör det de ska, menar 

han. Lärare 2 tror också att lektionerna med programmen ger ökad motivation. 

Framförallt för de mer svagpresterande eleverna i skolan. Effektiviteten anses oftast 

vara hög. Det finns dock en lockelse att göra andra saker vid datorn, som att surfa på 

Internet, berättar hon. Detta kan vara ett problem, men de flesta elever sköter sig, 

påpekar hon. Vissa elever presterar till och med bättre på dessa lektioner än på andra 
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lektioner. Samtidigt finns en liten risk att andra elever bara har kul utan att lära sig 

något. Hon vill också betona att programmen bara är ett (bra) komplement till övrig 

undervisning. Lärare 3 tycker att motivationen är helt individuell för eleverna, och 

att det finns en stor skillnad mellan eleverna. Hon menar att för vissa är programmen 

supereffektiva, medan de för andra elever tvärtemot är hämmande. Detta beror 

främst på vilken stor skillnad det är på datakunskaperna och datavanorna, menar 

hon. De elever som spelar datorspel på fritiden och ”kan en massa data” har stor 

fördel på lektioner med programmen. Andra kan sitta och leta efter en tangent i flera 

minuter, berättar hon. Lärare 4 anser att Matteknep och Chefrens pyramid definitivt 

ökar motivationen bland eleverna. Programmen är lustfyllda och man får bekräftelse 

av sina svar. Läraren anser att eleverna befäster kunskaper genom att öva samma 

moment en längre tid i Matteknep. Chefrens pyramid är dock i och med sin variation 

mer lustfullt. Hon anser att det inte finns någon risk att eleverna gör annat på hennes 

lektioner, då hon bara har ett fåtal elever i taget (då hon är speciallärare). Men hon 

kan tänka sig att det är ett problem i större klasser.  

 

Elev 1 säger att han känner sig ungefär lika motiverad av lektioner med programmen 

som av andra lektioner. Han tycker också att det är ungefär lika lärorikt som kul att 

använda programmen. Elev 2 säger exakt likadant, med tillägget att ”det är roligare 

att göra något man tycker är kul”. Elev 3 känner sig mer motiverad på lektioner med 

programmen än på andra lektioner. I datorsalen letar hon upp svar på frågor själv, 

istället för att fråga läraren som annars. Hon anser att programmen är mer roliga än 

lärorika. Elev 4 tycker också att de är mest roliga, mindre lärorika. Elev 5 tycker inte 

att det ”fastnar” något i datorsalen, till skillnad från i klassrummet. Hon tycker inte 

att programmen är vare sig så roliga eller så lärorika. Hon tycker dock att det är 

effektivare att söka information i uppslagsverk än att söka samma information på 

Internet. 
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Lätt eller svårt att navigera och lösa uppgifter? 

Lärare 1 berättar att själva navigeringen inte är ett problem för de flesta elever, 

eftersom programmen i sig är mycket pedagogiska. Han anser att de flesta elever 

förstår hur de ska lösa uppgifterna i programmen. Lärare 2 tycker att eleverna är 

jätteduktiga på att navigera i programmen. Hon vill till och med påstå att många 

elever är bättre än många lärare. Lektionerna med programmen är följaktligen mer 

självgående för de högpresterande eleverna. De svagpresterande eleverna behöver 

ha hjälp av läraren, som springer runt och hjälper till. Lärare 3 tycker att eleverna 

generellt förstår navigeringen och hur de ska lösa uppgifterna i programmen. Hon 

påpekar dock igen att det samtidigt finns en stor skillnad mellan elevernas 

datorvanor. Lärare 4 (specialläraren) ser inget problem med navigeringen för hennes 

elever. Eleverna brukar även förstå hur man ska lösa uppgifterna, försäkrar hon.  

 
Elev 1 upplever det som lagom svårt till ganska svårt att förstå hur man ska lösa 

uppgifterna i programmen. Han tycker att det är lätt att navigera i programmen, och 

han gav intryck av att ha bra datorvana. Elev 2 tycker att hon förstår ganska bra hur 

man ska lösa uppgifterna i programmen. Navigeringen tycker hon är ganska svår 

däremot. Elev 3 tycker att det beror mycket på läraren, om man förstår vad man ska 

göra eller inte. ”Ibland ger de tydliga instruktioner, och ibland inte.” Hon tycker att 

själva navigeringen och uppgifterna i sig är lätta. Elev 4 tycker att det är lätt att hitta i 

programmen. Hon säger sig förstå vilka program som hör till vilka ämnen och hur 

själva programmen fungerar. Angående svårighetsgraden tycker hon att man borde 

kunna välja nivå, om man strävar efter G, VG eller MVG. Elev 5 anser inte att 

navigeringen i programmen eller dess upplägg är något problem för henne.  

Hur påverkas programmens användning av att köras på distans? 

Datorprogrammen i TillIT körs som sagt från servrarna i Haninge till datorerna i 

Botkyrka och den undersökta skolan. Detta ger både fördelar och nackdelar 
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gentemot att köra dem lokalt på datorn eller på skolans nätverk, som är ett annat 

förekommande sätt. 

 

Om vi börjar med fördelarna är det främst ekonomiska och administrativa fördelar 

med TillIT. Kommunen kan återanvända gamla datorer, såsom 486: or, istället för att 

alltid köpa in de senaste datorerna. Datorerna är då inte så mycket beroende av 

datorns interna kapacitet utan endast av Internetuppkopplingens bandbredd 

(hastighet) mot servrarna i Haninge där själva processorarbetet sker. De 

administrativa fördelarna är att administratörerna har bättre kontroll på innehållet 

av program och behöver ge mindre support på datorerna, eftersom det är svårare för 

eleverna att med flit eller av misstag ha sönder mjukvara. Eleverna kan även nå 

programmen via Internet hemifrån eller varsomhelst inom kommunen (eller från 

övriga världen där certifikatet och klienten tillåts installeras). Utan TillIT skulle 

eleverna inte kunna komma åt programmen utanför skolan. 1 

 

Nackdelen med att köra programmen från servrarna i Haninge är att programmens 

alla funktioner inte kan användas inom TillIT. För att kunna använda dem fullt ut 

måste man installera programmen även utanför TillIT, alltså lokalt på datorn. 

Programmen är nämligen anpassade från början för att köras lokalt på datorn eller 

via ett litet nätverk. Man kan t.ex. inte spela in ljud eller se filmer utan att de 

”hackar”. Man kan inte heller spara sitt arbete i programmen förutom i Office-

paketet, eller använda statistik för att se sina framsteg. Allt detta måste fortfarande 

göras utanför TillIT, lokalt på datorn. Ett undantag är Chefrens pyramid där man kan 

spara sitt läge i spelet (vilket rum man senast befann sig i). Jag anser att denna 

nackdel är stor, eftersom det påverkar själva användandet negativt. En lösning på 

detta kan vara att också installera programmen lokalt, då kommunlicensen tillåter 

detta. Men då är programmen beroende av datorns egen kapacitet igen, och man har 

förlorat fördelen med att kunna använda tunna klienter. Detta är ett dilemma. De 
                                                 
1 Utifrån samtal med IT-pedagogen tillika projektledaren för TillIT 
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kan för tillfället välja mellan att installera dem lokalt på datorn, att köra programmen 

ändå, eller att skaffa högre bredbandshastighet och större bandbredd så att 

programmen upplevs som snabbare. 1 

Vilka önskemål om kommande datorprogram finns hos elever och 
lärare? 
Lärare 1, som också var projektledare för TillIT, berättar att Botkyrka kommun har 

planer på att införskaffa fler program. Kommunen har redan ett par program under 

test. Programmen måste nämligen först valideras av Telia, och det kostar ca 26 000 

kr/program. Detta för att se om det verkligen fungerar i TillIT (Valideringen är alltså 

en nödvändighet). Lärare 1 anser att mer interaktiva program efterfrågas på skolan, 

flera ”frågor-med-svar-program” och mer fantasifulla inslag i de kommande 

programmen. Lärare 2 skulle önska fler program i alla ämnena än vad som finns i 

nuläget. Hon är bl.a. intresserad av fortsättningen på Chefrens pyramid i matematik; 

Cheops pyramid. Värt att notera är att eftersom programmet är i 3D, skulle det inte 

fungera när många elever kör programmet samtidigt via TillIT, utan att det skulle 

”hacka”. Därför skulle programmet i så fall bli tvunget att installeras lokalt på de 

klienter i skolan som har tillräcklig prestanda för att köra 3D-program. Lärare 2 

tycker även att programmet Lexia vore intressant att ha i skolan, till matematik, fysik 

och språk. Detta program har dock validerats av Telia och det kunde inte behållas i 

TillIT. I så fall skulle även detta program köras utanför TillIT. Lärare 2 skulle också 

vilja ha mer variation i programutbudet, då hon anser att de nuvarande programmen 

kan bli lite ensidiga. Lärare 3, som är mycket skeptisk till Träna SO, är mer positiv till 

att börja använda de andra uppslagsverken, som kommunen prenumererar på 

genom TillIT. Hon syftar på Landguiden – länder i fickformat och Presstext. Hon önskar 

få fler sådana ständigt uppdaterade program i framtiden. Lärare 4 pratar varmt om 

ett program som heter Matematiktema för DOS. Det är ett diagnosprogram avsett för 

årskurs 6 till första året i gymnasiet. Hon önskar detta program, eftersom hon skulle 

                                                 
1 Utifrån samtal med IT-pedagogen tillika projektledaren för TillIT. 
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vilja föra statistik med det. Problemet är att det inte skulle vara möjligt via TillIT, 

eftersom det högst troligen inte skulle gå att spara i det. Däremot skulle det gå att 

installera programmet lokalt. Lärare 4 anser att hon i egenskap av speciallärare skulle 

ha extra mycket nytta av ett diagnosprogram för hennes elever. Lärare 4 tycker inte 

att det vore bra om det blev för många nya program, då det tar tid att lära sig nya 

program. Hon skulle hellre se ett fåtal riktigt bra program.  

 

Elev 2 säger att hon skulle vilja ha något program i engelska också, vilket hennes 

lärare och klass för tillfället inte använder. Elev 3 skulle önska att hon fick använda 

något program i franska och i de andra språkvalen utöver dem hon och hennes klass 

redan använder. Elev 4 skulle vilja använda nya program i SO, NO och engelska, 

utöver de nuvarande programmen. Hon önskar program som innehåller mer 

fördjupade kunskaper, inte bara baskunskaper som idag, säger hon. Elev 4 skulle 

vilja få hjälp med att kunna använda programmen hemifrån framöver. Den enda elev 

av de 5 jag intervjuade som använder programmen hemifrån redan, är elev 3. Men 

det är alltså ett önskemål från de andra eleverna, att också få använda programmen 

hemifrån i framtiden. De vet bara inte hur man går tillväga, påstår de. 

 

Respondenterna önskar både nya program och att de nuvarande programmen borde 

kunna användas fullt ut. Angående önskan om att kunna spela in ljud och kunna 

spara i nuvarande program, hänger det snarare på Telia, Citrix och andra inblandade 

företag. Det enda Botkyrka kommun skulle kunna göra är att försöka skynda på 

dem, enligt min mening.  

Vilka slags datorprogram lämpar sig olika skolämnen bäst för? 
Att skolan använder uppslagsverk (som typ av program) till de 

samhällsorienterande ämnena, kan motiveras från kursplanen i de 

samhällsorienterande ämnena: 
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”(Eleven skall) kunna ur ett samhällsperspektiv söka information från 

olika källor, bearbeta, granska och värdera uppgifterna samt i olika 

uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser.” 1 

 

Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, integrera och redovisa 

information är också viktigt på Internet, med hjälp av sökmotorer för webben. Detta 

bör också vara ett inslag i de samhällsorienterande ämnena. Men eftersom 

webbläsaren Explorer som skolan använder, inte är ett program i riktig mening (utan 

snarare en åtkomstmetod till webbsidor), valde jag att inte undersöka detta närmare i 

just denna studie. 

 

Med anknytning till teorierna och kursplanerna i denna c-uppsats kan jag konstatera 

att det handlar om olika slags kunskap i skolan för ämnena matematik respektive för 

de samhällsorienterande ämnena. Matematik handlar om kunskap som information 

och man bör som elev kunna tänka logiskt och matematiskt tillämpande. SO 

däremot, handlar om att kunna resonera och argumentera och få sådan slags 

kunskap. Då behövs rena faktatexter eller att lösa uppgifter endast som 

bakgrundsinformation. Utöver detta måste utrymme för samtal och diskussioner 

finnas. Detta kan inte fås genom programmen. Vad det gäller faktatexterna krävs inte 

bara ett program som t.ex. Träna SO, eftersom informationen där ej uppdateras och 

därför snabbt blir inaktuell. Där behövs istället förmågan att kunna använda Internet 

och uppslagsverk som t.ex. Nationalencyklopedin eller Presstext som ständigt 

uppdateras, och använda det som underlag för t.ex. samtal. Med andra ord andra 

program än Träna SO som används mest idag i skolan (p.g.a. att det inte uppdateras). 

På samma sätt skulle Träna NO i TillIT kunna kompletteras eller ersättas med 

ständigt uppdaterade uppslagsverk och genom att söka information på Internet.  

 
                                                 
1 Skolverket, ”De samhällsorienterande ämnena - Kursplan” 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3882 
&extraId=2087>, 2005. 
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I matematiken är det lättare att ha uppgifter utan att de blir gamla fort. Många 

matematiska moment är flera hundra eller flera tusen år gamla och gäller 

fortfarande. Vad det gäller uppläggen på programmen i matematik, är det en 

skillnad om det är ett program eller ett lärospel. Är det ett program behövs 

information från läraren om vilket moment som ska tränas när. Är det ett lärospel är 

upplägget redan klart från speltillverkarnas håll, och eleven kan börja köra lärospelet 

direkt. Även om läraren alltid behövs som handledare och som hjälp på lektionerna 

förstås. 

 

Därför kan man säga att matematik har mer direkt nytta av sina datorprogram i 

denna skola (kanske i övriga skolor också?). De innehåller alla moment från 

kursplanen, och i lärospelet finns även det logiska tänkandet. I SO kan programmen 

eller uppslagsverken inte sägas uppfylla kursplanens alla mål inom SO. Programmen 

behövs som fakta och bakgrundsinformation, men de ger inte utrymme för djupare 

diskussioner. Detta måste ske på annat sätt. 

 

Om vi åter läser kursplanen i matematik, finner vi att det måste finnas uppgifter för 

både svag- och högpresterande elever. 

”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan 

kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 

begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de 

som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda 

utmaningar.” 1 

Trots att jag bara intervjuat 5 elever märker jag att de är ganska överens. Båda de 

svagpresterande eleverna tycker att uppgifterna är ganska lagom svåra, medan de tre 

högpresterande eleverna tycker att uppgifterna i matematikprogrammen ofta är för 

lätta. Därför kan man säga att datorprogrammen som används i denna skola passar 

                                                 
1 Skolverket, “Matematik - Kursplan” <http://www.skolverket.se/sb/d/577>, 2005 
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bäst för svagpresterande elever och för de lägre årskurserna. De passar således sämre 

för högpresterande elever och för de högre årskurserna. Något som också bekräftas 

genom vissa lärarrespondenters åsikter och deras användning av programmen till 

sina respektive klasser. 
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Slutdiskussion 
Det är varierande resultat för hur bra datorprogrammen fungerar i den undersökta 

skolan. Åsikterna hos lärar- och elevrespondenterna är ganska lika varandra. De ser 

ungefär samma för- och nackdelar med programmen. De ser också ungefär samma 

möjligheter och risker med användning av programmen.  

 

Programmen anses innehålla bra baskunskaper, men innehålla färre fördjupningar. 

Man kan givetvis fråga sig vad som egentligen menas med baskunskaper. Vad hör 

egentligen till baskunskaper och vad hör till andra kunskaper? Trots att jag inte hade 

någon fråga som handlade om just baskunskaper, så nämndes just ”baskunskaper” 

bland många av respondenterna. Några troliga svar på man kan mena med 

begreppet baskunskaper, är att man likställer det med allmänbildning, att man 

menar att det är lätta uppgifter eller att det på något sätt är grundläggande 

kunskaper inom ett visst ämne.  

 

Programmen anses också vara bäst som repetition på vad man redan kan, och 

mindre bra på att lära ut nya saker. Matteknep anses av många av lärarna vara det 

bästa pedagogiskt uppbyggda programmet, medan Chefrens pyramid anses vara det 

mest motiverande och lustfyllda programmet enligt eleverna. Då skulle man 

förhastat kunna dra slutsatsen att ett program som Matteknep måste vara bättre än ett 

program som Chefrens pyramid. Vad man då glömmer är att program som upplevs 

som lustfyllda av eleverna ofta ökar deras motivation till lärande. Man bör därför 

akta sig för att dra den slutsatsen. 

 

De program som skolan har för matematik uppfyller målen för matematikens 

kursplan bättre, än vad de program som skolan har för SO uppfyller målen för 

kursplanen i SO. Lärarrespondenterna tycker överlag att programmen uppfyller 

målen för faktakunskaper som eleverna förväntas uppnå. Däremot tycker 
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lärarrespondenterna inte att programmen ger något utrymme för djupare 

diskussioner, som t.ex. behövs inom SO. Diskussionerna måste istället föras utanför 

programmen. Detta gäller alltså de program som den undersökta skolan använder. 

Det kan hända att det finns många bra program för SO ute på marknaden. Troligt är 

dock, att många program faktiskt innehåller mest fakta och mindre reflektioner och 

diskussioner inom själva programmet. Det är i alla fall det intryck jag fått av diverse 

datorprogram. 

 

Både elev- och lärarrespondenter är övertygade om att lektioner med programmen 

ger ökad motivation. Många av dem ser samtidigt en risk med att vissa mest har 

roligt och att de gör annat än det de ska. Detta är en möjlighet respektive ett problem 

som jag tror att även andra skolor kan ha. Möjligheten är att få med fler elever genom 

att de känner sig mer motiverade i skolan. Problemet är att de gör annat och därför 

inte lär sig. Detta skulle kunna motverkas genom att lärarna har mer kontroll över 

datorlektionerna där program används, så att det hela inte utvecklas till en lekstuga 

(här i negativ betydelse). Det är i alla fall några tankar som jag får. 

 

De flesta elever anses kunna navigera och lösa uppgifterna i programmen. Vissa 

elever har dock dåliga datorkunskaper och hamnar därför efter. Vi kan med andra 

ord se att datorkunskaper har blivit en allt viktigare roll i skolan. Detta anser jag vara 

en nackdel samtidigt som datorn för andra elever istället ger ökade möjligheter, 

kunskaper och färdigheter. Datorkunskaper verkar ha blivit en viktig roll i skolan 

idag. Detta går dock utanför min undersökning, och jag lämnar därför ämnet därvid. 

 

De flesta lärar- och elevrespondenter vill ha flera program till flera ämnen. De vill 

även kunna använda programmen fullt ut; främst spara och föra statistik. Jag kan 

med andra ord se en optimism för datorprogram i denna skola, främst bland 

eleverna, men även hos många lärare. Respondenterna ser också risker och ger 

förslag på förbättringar. Detta skulle jag spontant tro är vanligt även i andra skolor. 
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Vidare forskning 
 
Vidare forskning på andra skolor, kommunen eller landet 
Denna studie hade en kvalitativ ansats och koncentrerade sig på en grundskolas 

årskurs 6 - 9 i Botkyrka kommun. Detta för att få fram så många åsikter, uppgifter 

och fördjupade insikter som möjligt. En framtida studie skulle kunna vara av 

kvantitativ ansats, där man undersöker åsikter om programvaror/lärospel och 

användandet av desamma i andra skolor, hela kommunen eller hela landet. Då skulle 

man kunna jämföra resultaten med denna studie, eller ha denna studie som grund 

för vidare forskning. 

 

Vidare forskning om produkten TillIT 
En annan inriktning på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka Botkyrka 

kommuns produkt TillIT på djupet. Att jämföra tunna klienter med tjocka klienter. 

Att jämföra att köra program över nätet eller över WTS-miljö (med åtkomst 

hemifrån) med att köra program installerade lokalt på datorerna. Att ta reda på fler 

fördelar och nackdelar med systemet, och ge konstruktiva förslag till förbättringar 

för framtiden. Den vidare forskningen och studien skulle då omfatta de (för tillfället) 

27 enheter inkl. grundskolorna i Botkyrka kommun som använder TillIT. 

 
Vidare forskning om ett specifikt program/lärospel 
Man skulle också kunna forska vidare om ett specifikt spel, t.ex. Chefrens pyramid i 

matematik. Om dess användande, dess användarvänlighet och dess användbarhet. 

Eller forska vidare om ett spel som egentligen inte är tänkt som ett spel i 

skolundervisningen (som i TEEMs undersökning i Storbritannien). Ex. Sim City eller 

The Sims. Att ta reda på vad man skulle kunna lära sig från dessa spel och hur dessa 

kunskaper och färdigheter i så fall skulle kunna tas tillvara i skolan. 
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Muntliga källor 
 
Lärare 1 - Lärare i matematik, data, teknik, kemi och fysik. Även IT-pedagog och 
projektledare för TillIT. 
 
Lärare 2 - Lärare i SO (samhällskunskap, geografi, historia, religion), matematik och 
språkval svenska. 
 
Lärare 3 - Lärare i SO (samhällskunskap, geografi, historia, religion). 
 
Lärare 4 - Speciallärare i matematik och svenska. 
 
Elev 1 - Elev i årskurs 7. Hade speciallektioner i (åtminstone) matematik. 
”Svagpresterande.” 
 
Elev 2 - Elev i årskurs 8. Hade speciallektioner i (åtminstone) matematik. 
”Svagpresterande.” 
 
Elev 3 - Elev i årskurs 9. ”Högpresterande.” 
 
Elev 4 - Elev i årskurs 9. ”Högpresterande.” 
 
Elev 5 - Elev i årskurs 9. ”Högpresterande.” 
 
 
Övrigt 
 
Egen analys av datorprogram och lärospel samt av miljön via TillIT. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Skärmdumpar från TillIT och datorprogram 

 

Fig. 1: Så här ser det ut när man loggat in till TillIT och de installerade programmen 

 

Fig. 2: Så här ser det ut när man loggar in till TillIT och programmen utanför skolan 
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Fig. 3: Karta i matematikspelet Chefrens pyramid 

 

Fig. 4: Rum 1 i Chefrens pyramid. Menyalternativen i Chefrens pyramid nås genom att klicka 

med musen på den gula mumien, alternativt genom kommandona F1 - F12 (inte alla). 
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Fig. 5: I början av Matteknep väljer man en kategori och sedan en underkategori 

 

Fig. 6: Så här kan en uppgift i Matteknep (nivå 2) se ut 
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Fig. 7: Resultatet visas som staplar efter varje unik övning 

 

Fig. 8: Härifrån börjar du välja ämne inom SO och klickar och läser vidare 
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Fig. 9: Här kan man läsa en kort text och länka sig vidare till andra texter i Träna SO 

 
Fig. 10: Spelet ”NIM” i Chefrens pyramid 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

Frågor för lärarna: 

 

0. Vilket/vilka ämnen är du lärare för? 

 

Åsikter om programmen 

1. Använder ni något program/lärospel i era ämnen? Vilka program/spel? 

2. Varför började ni använda programmen? 

3. Har eleverna uppskattat programmen? 

4. Hur har det fungerat med programmen i undervisningen? 

5. Vad anser ni vara bra med programmen? 

6. Vad anser ni vara dåligt med programmen? 

 

Effektivitet, motivation etc. 

7. Innehåller programmen moment som förekommer i läroböckerna och kursplanen? 

Exempelvis vilka? 

8. Anser ni att programmen ökar motivationen till lärande för eleverna? 

9. Hur effektiva anser ni att lektionerna med datorer är? 

10. Anser ni att eleverna lär sig lite eller mycket av spelandet? 

11. Anser du att det finns någon risk att eleverna bara har kul utan att lära sig 

momenten i programmet? 

12. Förstår eleverna hur de ska navigera i programmen? 

13. Förstår eleverna hur de ska lösa uppgifterna i programmen? 

 

Nya program och övrigt 

14. Har ni planer på att införskaffa flera program/lärospel? 

15. Har du något att tillägga om eleverna, lärandet eller programmen som används? 
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Frågor för eleverna:  

 

0. Vilken årskurs går du i? 

 

Åsikter om programmen 

1. Använder ni några program/lärospel lektionstid? Vilket/vilka program/spel? 

2. Hur länge har ni använt programmen på lektionerna? 

3. Tycker du att programmen är ett bra inslag i undervisningen, eller hur upplever 

du det? 

4. Vad är bra med programmen? (Svara för respektive program från och med här) 

5. Vad är dåligt med programmen? 

 

Effektivitet, motivation etc. 

6. Blir du motiverad av att lära dig saker via spelande/via programmen? 

7. Tycker ni att ni lär er mer eller mindre på dessa lektioner än andra slags lektioner? 

8. Tycker du att det är lätt att förstå hur man ska göra? Vad tycker du har varit svårt? 

9. Tycker du det är lätt att navigera i programmen? 

10. Vad tycker du om svårighetsgraden på uppgifterna i programmen? 

11. Vad är ditt helhetsintryck av programmen? 

12. Tycker du att du lär dig saker från programmen, eller är det mest roligt? 

 

Nya program och övrigt 

13. Skulle du vilja använda program/lärospel i fler ämnen i skolan? I vilka ämnen? 

14. Skulle du tänka dig att använda samma spel/program på fritiden, t.ex. i läxa? 

15. Använder du programmen hemifrån? 

16. Är det nåt annat du vill passa på att säga om programmen? 
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Extra frågor till eleverna, om aktuella: 

 

Installera TillIT 

1. Har du installerat TillIT hemma? 

2. Förstod du hur man skulle installera certifikatet och klienten för att kunna logga in 

på TillIT hemifrån? 

3. Skulle du vilja säga något annat om installationen av TillIT för att komma åt 

programmen? 

 

Inloggning till TillIT 

1. Brukar du glömma bort ditt användarnamn eller lösenord någon gång? 

2. Vet du hur gör man om du glömmer bort ditt användarnamn eller lösenord? 

3. Skulle du vilja säga något annat som har med inloggningen att göra? 

 

Uppkoppling/bandbredd/hastighet 

1. Märker du av att programmet ”hackar efter” ibland? 

2. Hur allvarligt tycker du detta är för inlärningen? 

3. Tycker du att det är ett problem att ljudet är efter bilden, eller spelar det inte så 

stor roll? 

8. Har du något att tillägga om uppkopplingens hastighet? 

 

Chefrens pyramid (utvalt program i detalj) 

1. Tycker du att du förstår hur programmet/spelet går till? 

2. Om du fastnar i ett rum i pyramiden, vet du var i programmet du hittar hjälp? 

3. Vet du var man hittar tips om hur man klarar rummet? 

4. Vet du var man hittar reglerna för rummet? 

5. Vet du var man hittar kartan för pyramiden? 

6. Vet du vad som menas med repstege, och vad det används till i programmet? 

7. Vet du hur man sparar ett rum? 

48 



  

49 

8. Vet du hur man hämtar ett rum? 

9. Vet du vad som menas med knappen Backa i Hjälp-menyn? 

10. Vet du vad som skrivs ut med knappen Skriv ut i Hjälp-menyn? 

11. Det finns en funktion, Big mode, som gör att programmet syns på fullskärm 

istället för med en ram som i vanliga fall. Denna funktion fungerar inte via TillIT för 

närvarande. Är det en funktion som du tycker är viktig, som du tror att du skulle 

använda? 

12. Vilka delar upplever du som enkla i spelet? 

13. Vilka delar upplever du som svåra i spelet? 

14. Har du fastnat i något rum där du inte kunnat ta dig vidare? 

15. Brukar lärarna kunna hjälpa dig att klara rummet? 

16. Är det något mer du skulle vilja passa på och säga om Chefrens pyramid? 




