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Abstract

Uppsatsens syfte var att undersöka om lärare och elever som använder sig av CD-rom-

baserade läromedel i undervisningen, anser att denna undervisningsform motiverar

eleverna till att lära sig. För att kunna uppfylla syftet har vi gjort observationer och
semistrukturerade intervjuer. Det var en personlig intervju med en lärare och två grupp-

diskussioner med totalt åtta elever ur en mellanstadieklass. Klassen använde sig av CD-
rombaserad undervisning i ämnet engelska. Observationen gav hjälp att utforma inter-

vjufrågorna och möjlighet att jämföra det vi observerade med svaren vi fick under

intervjuerna. Det resultat vi har kommit fram till är bl.a. att majoriteten av de tillfrågade
eleverna tycker att det är roligare att arbeta med datorn än att arbeta i boken. Fem av

eleverna tycker att undervisningsformen är rolig på grund av de ingående spelmomenten
i programmet. Lika många anser att de skulle vilja ha liknande program i andra ämnen.

Klassens lärare anser att den här arbetsformen gör att eleverna inte tänker på att de lär

sig engelska. Eleverna är motiverade till att använda datorn och det leder till att de lär
sig engelska på köpet. Lärarens tidigare erfarenhet från att byta läromedel i en klass, får

henne att tro att motivationen till programmet kan vara på grund av nyhetens behag.
Läraren kunde inte se någon skillnad i motivation mellan pojkar och flickor till att an-

vända datorn eller att lära sig engelska med CD-romprogrammet.

Nyckelbegrepp – motivation, multimedia, utbildning, CD-rom, läromedel
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Abstract

The aim of this work was to investigate how CD-rom based teaching aids affects the
motivation and learning in a classroom environment. This has been done by observa-

tions, semistructured interviews with two pupil groups and an indepth interview with

the teacher of a fourth grade class. The class used CD-rom based education when
learning English. The information gathered during the observation was later used to

formulate suitable questions for the interviews and as comparison when analysing the
answers.

The majority of the pupils prefered working with the computer rather than the text

book. Five of the eight pupils in question thought the games used in the teaching aid
were most fun to work with. The same number of pupils would also like similar CD-

rom based education in other subjects. The teacher thinks that this way of teaching does
not make learning the central aspect, but rather a side effect. Earlier experience made by

the teacher regarding exchanging course litterature was that it only affected the pupils

motivation temporarily. The teacher could not see any differences between boys and
girls when it came to motivation for computer usage or learning English using computer

based software.

Keywords – Motivation, Multimedia, Education, CD-rom, Teaching aids
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1 Begreppsförklaringar

I detta stycke förklarar vi en del av de ord och begrepp som kommer att användas i

uppsatsen. En del av begreppen kan ha flera olika definitioner. Vi har då valt att förklara
vad vi avser med begreppet i den här uppsatsen.

CD-rom
Ordet CD-rom är en förkortning av Compact Disc – Read Only Memory. Det är ett

optiskt lagringsmedium som används till att lagra data på.1 Många dataspel lagras och
distribueras på CD-rom.

IT
IT är en förkortning av ordet informationsteknik eller informationsteknologi. Det är ett

samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom data-
teknik och telekommunikation.2 I vissa skrifter används förkortningen IKT i stället för

IT, då man vill betona att IT till stor del handlar om kommunikation. IKT står för
informations- och kommunikationsteknik.3 Vi har valt att använda oss av ordet IT i detta

arbete eftersom det är inarbetat begrepp.

Motivation
Motivation kan definieras på många sätt. Det vi avser med motivation är den drivkraft

som får en person att vilja göra någonting, i det här fallet att lära sig något. Motivation-
en kan både ha sitt ursprung i inre krafter, att något upplevs som roligt, eller i yttre

krafter, att en belöning kan uppnås genom att utföra något. En mer ingående förklaring
finns i kapitel 5.

Multimedia
                                                  
1  Nationalencyklopedien
2  Ibid
3 Ulla Riis (red.), IT i skolan mellan vision och praktik – en forskningsöversikt (Stockholm, Skolverket, 2000), 17
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Enligt Nationalencyklopedien beskrivs multimedia som sammanhållna, datorstödda

presentationer eller produkter, baserade på kommunikationsformerna text, grafik,

animation, ljud och bild/video. En mer genomgående beskrivning av begreppet ger vi i
teoriavsnittet kapitel 5, där vi utgår ifrån Elsom-Cooks4 definition med hjälp av

begreppen modalitet, kanaler och medium.

Traditionell undervisning
Med traditionell undervisning avser vi undervisning baserad på till exempel tryckt
material eller genomgång på tavlan, men ej datorstödd undervisning.

                                                  
4 Mark Elsom-Cook, Principles of Interactive Multimedia (London, McGraw-Hill, 2001)
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2 Inledning

Datorerna har funnits i den svenska skolan i 30 år, men det är inte förrän i mitten av 90-

talet som datorerna kom att användas mer kontinuerligt i skolarbetet.5 Datortekniken har

under 80- och 90-talet utvecklats enormt och på många arbetsplatser blev datoranvänd-
ningen en naturlig del av arbetet. Datoranvändningen i skolan halkade långt efter. Sam-

tidigt var det nödvändigt att eleverna skulle få grundläggande kunskaper för att klara av

de nya krav på datorvana som ställs i arbetslivet.6 Under åren 1999 - 2002 gjorde staten
därför en satsning på 1,7 miljarder kronor, för att få in informationstekniken i skolan.

Projektet kallades ITiS – IT i Skolan.  ITiS var utan tvekan den största statliga satsning-
en hitintills, som gjorts inom området i Sverige. Projektet innebar både en kompetens-

utveckling av lärarna och en förbättring av infrastrukturen i skolorna. 70 000 lärare

erbjöds kompetensutveckling och fick disponera en dator som ett personligt arbets-
verktyg. Ca 1 200 handledare och 3 500 skolledare har dessutom fått genomgå kortare

eller längre utbildningar inom projektet.
En stor del av satsningarna på att förbättra infrastrukturen i skolan gjordes genom att

förbättra skolans internetanslutningar och att se till att samtliga lärare och elever till-

handahöll en e-postadress.7 Tillgången till Internet har förändrat många skolors tillväga-
gångssätt i undervisningen. Eleverna kan själva via datorn söka information om det

ämne de ska lära sig. Att använda Internets möjligheter till information är dock inte det
enda sättet som datorn har förändrat undervisningen på. Nu när tillgången till datorer i

skolan har ökat och utvecklingen av multimedial teknik har gått snabbt framåt, så har

även flera multimediala läromedel skapats. Många av dessa läromedel är i form av CD-
romprogram som faller inom genren edutainment, dvs. de har en strävan att både utbilda

och underhålla på en och samma gång. I dessa program kan spel av olika slag vara en
huvudingrediens. Eleven ska med hjälp av olika motiverande element som konkurrens

(mot datorn, sig själv eller klasskamraten) eller simulering lockas till att lära sig.

                                                  
5 Riis, IT i skolan mellan vision och praktik , 9-18
6 Myndigheten för skolutveckling, Strategi för IT i skolan, (20031121)
URL http://www.skolutveckling.se/it_i_skolan/itis/index.html
7 IT-satsningen 1999-2002, bakgrund (20031121) URL http://www.skolutveckling.se/it_i_skolan/itis/index.html
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Eftersom vi, som skriver denna uppsats, studerar medieteknik, så är vi intresserade

av hur medietekniken kan användas i vårt samhälle. Som studenter är vi också intresse-

rade av undervisningssätt som motiverar människor till att vilja lära sig. Kombinationen
av dessa två: om medieteknik kan användas som motivation till att lära sig känns därför

extra intressant att undersöka. Vi har därför valt att studera hur de här nya multimediala
läromedlen på CD-rom påverkar motivationen till att lära sig hos elever i grundskolan.

2.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka om lärare och elever, som använder sig av
CD-rombaserade läromedel i undervisningen, anser att denna undervisningsform ökar

motivationen till att lära sig.

Vi har valt att fokusera på följande frågor i vår undersökning:

• Tycker eleverna att det är roligare att delta i ämnet när det CD-rombaserade

läromedlet används än när traditionell undervisning används?

• Tror eleverna att de lär sig mer eller mindre när de använder det CD-rom-
baserade läromedlet jämfört med när traditionell undervisning används?

• Ser läraren någon skillnad i hur motiverade eleverna är till att lära sig ämnet
jämfört med tidigare klasser, som inte använt CD-rombaserade läromedel i

undervisningen?

• Anser läraren att användningen av CD-rombaserade läromedel ger någon övrig
pedagogisk vinst eller är ämnet som förr, dvs. den enda skillnaden är att ett nytt

läromedel används?
• Ser läraren någon skillnad mellan pojkar och flickor i hur motiverade de är till

att lära sig ämnet med hjälp av CD-rom?
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3 Metod

3.1 Val av metod

Vår undersökning består av en kombination av två olika metoder; observation och
intervjuer. Observationen och intervjuerna har gjorts i en klass som använder sig av ett

CD-rombaserat läromedel. Den observation vi utförde var framför allt tänkt att ge oss
grundläggande information om hur undervisningen går till under en lektion med det

CD-rombaserade läromedlet. Denna information var viktig för att ge oss en uppfattning

om vilka frågor som kunde vara intressanta att ställa under intervjuerna. Ett annat skäl
till att genomföra observationen var att vi ville se att de svar som gruppdiskussionerna

gav stämde överens med verkligheten och att vi kunde relatera till svaren i intervjuerna.
Intervjuerna var av semistrukturerad natur och de bestod av en personlig intervju

med klassens lärare och två gruppdiskussioner med totalt åtta elever. Vi valde att göra

semistrukturerade intervjuer framför enkätfrågor, därför att vi ville kunna utnyttja
möjligheten att utveckla elevernas svar vid behov och ställa följdfrågor. Formen

gruppdiskussioner valde vi för att kunna hinna med flera elever under kort tid och för att

eleverna då kunde uppmuntra varandra till att tala mer om ett ämne.

3.1.1 Val av skolklass

Undersökningen utfördes i en fjärdeklass i en Stockholmsförort. Val av skolklass gick

till så att vi tog den första skolklass vi fick tag på som uppfyllde dessa kriterier: Det

skulle vara en mellanstadieskola, som inom något ämne använde CD-rom i undervis-
ningen kontinuerligt, dvs. inte bara inom vissa projekt i ämnet.

Rent praktiskt innebar det att vi tog kontakt med ITiS kontaktpersoner i de olika

kommunerna i Stockholmsområdet och lät dem anvisa oss till möjliga klasser. Vi valde
detta tillvägagångssätt på grund av att det inte är många skolor i Stockholmsområdet

som använder sig av den här typen av läromedel i sitt dagliga arbete.
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3.1.2 Val av intervjupersoner till gruppdiskussionerna

 För att få en så översiktlig bild som möjligt av situationen lät vi läraren hjälpa oss att

handplocka elever med olika åsikter i stället för att använda oss av ett slumpmässigt
urval. Läraren fick i uppgift att plocka ut två grupper med fyra personer i varje grupp.

Eleverna skulle vara jämt fördelade mellan pojkar och flickor och inte vara alltför lika

varandra. Enligt Doverberg-Österberg och Pramling,8 som skrivit om intervjuer med
barn, är det lätt att barn i gruppsituationer faller in i sina vanliga roller, till exempel är

blyga eller pratsamma. För att inte några elever skulle dominera samtalet bad vi läraren
att ta hänsyn till detta och inte sätta några blyga elever i samma grupp som några

stökiga.

3.1.3 Val av gruppstorlek

Enligt Jan Krag Jacobsen är ett idealt gruppantal för gruppdiskussioner 6-9 stycken.9

Detta för att gruppen skall vara tillräckligt stor, så att inte gruppledaren ska prägla
gruppen i för stor utsträckning, men såpass liten att alla kommer till tals. Det ideala

gruppantalet gäller dock vuxna människor. Krag Jacobsen nämner inget om ideal grupp-
storlek när det gäller barn, men han tar upp problemet att barn, i intervjuer, har en

tendens att vara själmedvetna och generade. Detta gör att de lätt kan bli svarslösa i en

intervjusituation.10 Genom att sammanväga den ideala gruppstorleken för vuxna med
hur barn fungerar, så valde vi att ha fyra personer i en grupp. Ett större antal barn i en

grupp skulle kunna ha hindrat alla från att komma till tals eller göra att de inte vågade
säga sin mening.

                                                  
8 Elisabeth Doverberg-Österberg och Ingrid Pramling, Att förstå barns tankar – metodik för barnintervjuer,
(Stockholm, Utbildningsförlaget, 1985), 30-32
9 Jan Krag Jacobsen, Intervju – konsten att lyssna och fråga, övers. Björn Nilsson, (Lund, Studentlitteratur, 1993),
171-174
10 Ibid., 163-170
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3.1.4 Intervjufrågor

Enligt Doverberg-Österberg och Pramling är det bra att testa intervjufrågorna på ett eller

flera barn innan den riktiga intervjun utföres.11 Vi testade därför frågorna på en testelev
(ett barn i samma ålder som de intervjuade barnen), för att se om de uppfattades på det

sätt vi hade tänkt oss. Vi skickade dessutom frågorna till läraren, så att hon kunde se om

svårighetsgraden var anpassad till elevernas ålder. Både läraren och testeleven ansåg att
frågorna var lagom svåra.

3.2 Avgränsningar

En större undersökning på detta område skulle säkert kunna ha gett ett mer generellt

resultat, men med tanke på den tid vi hade till vårt förfogande, så valde vi att begränsa

vår undersökning till en CD-romprodukt, som används av en klass i ett skolämne.
Vår ursprungliga idé var att undersöka minst tre grupper i klassen och helst vid två

olika tillfällen. Detta för att vi ville få tid till att reflektera mellan intervjuerna. Vi fick

dock avgränsa oss till två grupper vid ett tillfälle. Detta berodde på att klassen inte
kunde avsätta mer än en eftermiddags lektioner till vår undersökning. Under denna

eftermiddags två engelskalektioner var klassen uppdelad i halvklass. Enligt Doverberg-
Österberg och Pramling är det speciellt viktigt att ha god tid på sig för intervjuer med

barn.12 Vi valde därför att ta en grupp elever per halvklass och ha 40 minuter på oss för

diskussionen, i stället för att ta två elevgrupper per halvklass och endast ha 20 minuter
per grupp.

3.3 Observationens utförande

En vecka före gruppdiskussionernas utförande besökte vi klassen under två halvklass-
lektioner i engelska. Vi presenterade oss och berättade för eleverna varför vi var där.

Sedan gick vi runt i klassrummet och studerade dem när de arbetade. Under obser-
vationens gång förde vi anteckningar.

                                                  
11 Doverberg-Österberg, Att förstå barns tankar, 33-46
12 Ibid., 25-29
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Det ska dock betonas att denna observation endast var till för att få en överblick över

hur arbetet i klassen gick till och för att vid intervjuerna ha en erfarenhet att jämföra

med. Vår huvudundersökning var intervjuerna. Vi lade därför inte ner mycket arbete på
att anteckna allt vi såg under observationen. Vi tog endast upp saker som vi trodde

skulle kunna styrka eller misskreditera svaren på våra intervjufrågor.

3.4 Gruppdiskussionernas utförande

I enlighet med Krag Jacobsens teorier om hur man utför en bra gruppdiskussion

utfördes diskussionerna i ett neutralt, ostört rum. Deltagarna satt vid ett runt bord, så att
de kunde se varandra.13 En av oss utförde intervjun samtidigt som den andra spelade in

samtalet med videokamera.

Diskussionerna gick till så att intervjuaren frågade eleverna en fråga, som sedan i tur
och ordning besvarades av eleverna. Eleverna informerades om att de inte fick avbryta

varandra, men att de, om de kom på något mer de ville säga under diskussionens gång,
kunde markera det. Eftersom intervjuerna var av semistrukturerad natur, hade vi ett

frågeformulär att gå efter. När det under intervjuns gång dök upp följdfrågor eller när vi

ansåg att eleverna behövde tydliggöra något svar så frågade vi även om det.

3.4.1 Filmning av gruppdiskussioner

 Skälet till att använda videokamera i stället för bandspelare var att underlätta vid sam-
manställningen av materialet. Eftersom elevintervjuerna kommer att utfördes i grupp,

ville vi lätt kunna skilja på vem som hade sagt vad. Att endast ha spelat in deras röster
skulle ha gjort det svårt att i efterhand kunna avgöra det.

Ett annat skäl till att videofilma gruppdiskussionerna var att vi då fick med elevernas

mimik och gester. Detta gjorde det lättare vid transkriberingen att tolka vad eleverna
ville ha sagt.14

                                                  
13 Jan Krag Jacobsen, Intervju – konsten att lyssna och fråga, 171-174
14 Doverberg-Österberg, Att förstå barns tankar, 25-29
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3.5 Lärarintervjuns utförande

Intervjun med läraren utfördes på samma sätt som gruppdiskussionerna. En av oss höll i

intervjun, samtidigt som den andra skötte det tekniska. Intervjun spelades in på band.

3.6 Transkribering

Eftersom målet med intervjuerna inte var att göra en talspråksanalys utan att få fram de

intervjuades åsikter, transkriberades intervjuerna med det intervjupersonerna menade i

fokus. Det betyder att vi renskrev texten i ortografisk skrift, dvs. riktigt skriftspråk, och
inte som fonetisk skrift. Vi uteslöt också stakningar och mummel och fokuserade på vad

de intervjuade ville ha sagt.

3.7 Resultat och analys

Eftersom det är svårt att värdera hur man ska tolka ett intervjusvar utgick vi i analysen

till stor del ifrån jämförelser. Ett svar i stil med: Det är roligt att arbeta med CD-

romprogrammet, säger inte så mycket om elevernas motivation. Men däremot kan ett

svar som: Det är roligare att arbeta med CD-romprogrammet än att arbeta i böckerna,

indikera att CD-romprogrammet motiverar dem mer. Många av våra intervjufrågor till
eleverna var således utformade som jämförelser mellan olika saker.

3.8 Undersökningsetik

De elever som blev uttagna till gruppdiskussionerna informerades om att deras
deltagande i diskussionen var frivilligt. Vi informerade dem om att det inspelade

materialet endast skulle komma att visas för oss och att inga av elevernas namn skulle
nämnas i uppsatsen. Vi har också valt att inte nämna i uppsatsen vilken klass och skola

som eleverna går i, för att de ska känna att de är helt anonyma. Av detta skäl kallar vi

också bara läraren vid hennes första namn, även om vi har fått hennes tillstånd att
använda hela hennes riktiga namn i uppsatsen.
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3.9 Metodkritik

Ett problem med observationen var att vår närvaro kunde påverka elevernas beteenden.

De kunde antingen reagera med att bli blygare eller att söka mer uppmärksamhet än

vanligt. Vi såg under observationen att så var fallet. Eleverna reagerade både med att
undvika att göra vissa moment som de visste var svåra, för att inte göra bort sig inför

oss, och med att försöka dra till sig vår uppmärksamhet. Vi känner dock att vi, under

observationen, fick en uppfattning om hur de undersökta lektionerna går till.
Ett problem med att ha gruppdiskussioner bland barn kan vara barnens påverkan på

varandra inom gruppen. Om en elev berättar om sina tankar kring ämnet är det lätt att de
andra säger att de tycker likadant. Det är svårt att veta hur mycket de vågar uttrycka sina

egna åsikter. Vi försökte ta hänsyn till detta genom att via läraren styra gruppernas

indelning, men märkte ändå att de i intervjuerna ofta hakade på kompisens åsikter. Vi
insåg dock att denna påverkan också hade en del fördelar. Genom att samtala i grupp

väckte barnens åsikter tankar hos varandra. De kunde berätta om saker som de inte
skulle ha tänkt på om inte klasskamraten hade nämnt något liknande. Hade vi gjort

individuella intervjuer med barnen finns risken att vi hade missat viktiga åsikter. Då vi

dessutom bara hade en eftermiddag på oss hos klassen, skulle det även ha blivit svårt att
hinna med individuella intervjuer med tillräckligt många elever.

Ett problem vi trodde att vi skulle stöta på var att eleverna kunde tycka att det var
jobbigt att prata inför kameran, men det var inget problem. Dock kunde vi märka att

några av eleverna tyckte att det var roligt och gärna ville prata extra mycket.
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4 Bakgrund

I detta kapitel beskriver vi först förutsättningarna för vår undersökning. Sedan tar vi upp
hur införandet av datorer och IT i skolan generellt har påverkat olika grupper av elever.

4.1 Undersökningens förutsättningar

Den undersökta klassen använder CD-rombaserad undervisning i ämnet engelska en
gång i veckan och då använder de programmet RhymeTime English.

4.1.1 Den undersökta klassen

Skolan, till vilken den undersökta fjärdeklassen tillhör, har verksamhet för barn i

åldrarna 1-12 år. Den ligger i en Stockholmsförort och sysselsätter ca 600 personer,
barn och personal sammanräknat, varje dag. Skolan är inte mer inriktad på IT-baserad

undervisning än de flesta skolor i Stockholmsområdet. Den är dock en av få skolor som

har klasser som använder sig av CD-rombaserad undervisning mer än vid speciella
tillfällen inom något ämne. Den CD-rombaserade undervisning som finns på skolan är i

ämnet engelska och för tillfället används det av två fjärde klasser. Den undersökta
klassen är en av dem. Klassen har under hösten 2003 börjat med ämnet engelska och har

sedan höstterminens start haft två halvklasslektioner per vecka där de använt sig av ett

program på CD-rom. Övrig engelskundervisning sker på traditionellt vis.

4.1.2 Engelskalektion med CD-rombaserad undervisning

Halvklasslektionerna i engelska är 40 minuter långa. De går till så att eleverna delar på
två stationära datorer och fyra till fem bärbara datorer, som är utplacerade i klassrum-

met. Oftast sitter eleverna parvis. Ibland måste upp till tre elever dela på en dator. Det
beror på hur många elever som är med på lektionen och om några av de bärbara datorer-

na för tillfället är utlånade till andra klasser. Eleverna får först göra tre övningar i det

aktuella kapitlet, som läraren har bestämt. Samtliga elever i varje grupp ska göra
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övningarna en gång, därefter får eleverna välja fritt bland övriga övningar i kapitlet. De

sista tio minuterna får de välja fritt bland alla kapitel de hittills har gått igenom. Läraren

går under lektionen runt bland eleverna och hjälper dem vid behov.

4.1.3 RhymeTime English

Programmet som eleverna använder, RhymeTime English, är nyutkommet. Produkten

är gjord med Macromedia och distribuerad på en CD-romskiva (311MB). Extramaterial

kan laddas ner gratis från nätet. Programmet fungerar bara på PC/Windows och är en
blandform av underhållning och information/utbildning, dvs. edutainment. CD-rompro-

grammet används i undervisningen som ett komplement till böcker i engelska.
Programmet innehåller sex böcker. Varje bok har i sin tur tolv olika kapitel. Alla

kapitel innehåller likadana övningar, men med olika teman. Ett kapitel kan till exempel

handla om att baka en kaka tillsammans med en kock. Då utgår alla övningar i kapitlet
utifrån detta tema.

Övningarna i de olika kapitlen delas in i tre olika kategorier: en huvudbok som svarar

för kommunikationsträning, en ordbok och en grammatikbok. Varje sida i huvudboken
har en motsvarande sida i ordboken och grammatikboken. Varje bok innehåller inter-

aktiva dataövningar, som till exempel memoryspel, pussel, hänggubbe, bingo, karaoke-
sång, korsord och grammatikövningar.15

4.2 Datorinförandets betydelse för olika grupper av elever

 Införandet av datorer och IT-teknik i skolan har visat sig ha olika betydelse för olika
grupper av elever. Pojkar och flickor använder datorerna på olika sätt.16 Generellt gäller

dock för både pojkar och flickor att de som dragit mest nytta av de nya undervisnings-

formerna är elever med läs- och skrivsvårigheter, handikapp eller invandrarbakgrund.17

                                                  
15 URL http://www.rhymetimeenglish.com/produkt.asp?sida=5 (20031124)
16 Lisbeth Appelberg och Märta-Lisa Eriksson, Barn erövrar datorn, en utmaning för vuxna (Lund, Studentlitteratur,
1999)
17 Almquist et al., Verktyg som förändrar, en rapport om 48 skolors arbete med IT i undervisningen, URL:
http://www.skolutveckling.se/it_i_skolan/publikationer.shtml
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4.2.1 Flickors och pojkars användning av datorn

Det har historiskt sett varit stor skillnad på flickors och pojkars datorvana och detta

påverkar lärandesituationen. Enligt en studie av 48 skolors arbete med IT i
undervisningen har Almquist et al.18 sett en förändring i åsikter om datorer i skolan.

Från att det tidigare, under en lång tid, varit nästan uteslutande pojkar som varit

intresserade för datorer, har trenden vänt. Allt fler flickor har börjat intressera sig för
datoranvändning och ställt krav på att få tillgång till datorer och utbildning.

Lisbeth Appelberg och Märta-Lisa Eriksson19 tar i sin bok Barn erövrar datorn, en

utmaning för vuxna upp olika undersökningar som de sammanställt om skillnader mell-

an pojkar och flickor vid kontakten med datorer. De menar att flickor oftast är mjuka

bemästrare av datorer och pojkar hårda bemästrare. Flickor uppfostras till att
kompromissa och förhandla. De ser på datorn som verktyg att utföra uppgifter med.

Pojkar däremot uppfostras till att vara beslutsamma och kunna styra varandra. Det leder
till att pojkarna gärna dikterar regler för hur datorerna ska användas i undervisningen.

Hos små barn kan ingen skillnad ses mellan pojkar och flickor, men redan i femårs-

åldern hanterar de datorn olika. Flickorna frågar om lov för att gå vidare i programmet
även om de vet hur de ska göra. Jämnåriga pojkar frågar inte. De testar i stället. De kan

också avsiktligt roa sig med att trycka på fel knappar. Flickornas försiktighet brukar
dock försvinna ett tag efter att de har lärt sig att hantera datorn.

Enligt Appelberg och Eriksson är äldre barn ofta av den uppfattning att pojkar är

bättre än flickor på att använda datorer. Pojkar är i högre grad övertygade om att de är
överlägsna vad det gäller datoranvändning. Pojkarna är också mer benägna att bedöma

sin egen skicklighet som jätteduktig, medan flickorna är mer försiktigare i sin själv-

värdering.

4.2.2 Elever med svårigheter att lära sig

Hittills har den största vinsten av införandet av IT i skolan varit för elever med läs- och

skrivsvårigheter, handikapp eller de med invandrarbakgrund som har problem med

                                                  
18 Almquist, Verktyg som förändrar
19 Appelberg och Eriksson, Barn erövrar datorn, 20-23
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svenska språket. Hos dessa elever har man sett att de med hjälp av datorer och peda-

gogiska program kan prestera långt utöver vad de tidigare kunnat. De har ofta ett dåligt

självförtroende efter att tidigare ha misslyckats upprepade gånger. Med datorns hjälp
har deras koncentrationsförmåga ökat. Toleransen för egna fel har blivit större och

motivationen för skolarbetet har höjts avsevärt. Framför datorn blir de mindre känsliga
för repetition. På datorn kan de, utan klagomål, göra en uppgift flera gånger, samtidigt

som repetition av en liknande uppgift i en bok får dem att reagera negativt.20

I Norge genomfördes 2001 en undersökning om dataspel i undervisningen av Jo
Singstad och Knut Augedal.21 Några elever med svårigheter att lära sig i årskurs tio, fick

använda sig av det datorbaserade rollspelet Everquest i sin engelskaundervisning. Elev-
erna fick i spelet utföra olika uppdrag. För att klara av dessa var de tvungna att kommu-

nicera på engelska med instruktörerna i programmet. Undersökningen visade att till-

gången till datorer och att arbeta med spelet var en klart motiverande faktor för elev-
erna. Eleverna upplevde att de hade lättare att uttrycka sig på engelska i den skyddade

miljö som programmet innebar.

                                                  
20 Almquist, Verktyg som förändrar
21 Knut Augedal och Jo Singstad, Everquest som læringsplattform (Oslo, Univeristetet i Oslo, Institutt for medier i
kommunikasjon, 2001)
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5 Teori

I detta kapitel förklarar vi de teorier och begrepp som vi kommer att använda i vår

undersökning. Vi går igenom Elsom-Cooks22 definition av multimedia med hjälp av be-

greppen modalitet, kanaler och medium. Vi definierar motivation enligt Imsen23 och
beskriver Atkinsons modell för prestationsmotivation anpassad för skolmiljöer. Slut-

ligen tar vi upp Linderoths24 teorier om på vilka sätt dataspel kan motivera i undervis-

ningen.

5.1 Multimedia

Multimedia är ett begrepp som sedan 80-talet har förklarats som en kombination av
ljud, bild och video. Det är en knapphändig definition. Vi vill i det här stycket förklara

begreppet mer utförligt. Till det utgår vi ifrån Mark Elsom-Cooks teorier om uppkomst-

en av medier i boken Principles of Interactive Multimedia.25 Elsom-Cook ser på multi-
media som ett medium som ännu inte har fått erkännande. I televisionens barndom var

det en multimedial upplevelse att titta på teve. Det var innan man tagit till sig tanken att

se alla de delar, som en tevesändning innehöll, ljud och bild av olika slag, som en enhet.
Det var fortfarande fascinerande att de olika delarna kom till oss samtidigt. När vi sedan

hade vant oss vid televisionens alla intryck och såg dem som en helhet, då övergick
teven till att vara ett medium. Enligt Elsom-Cook är alltså multimedia ett slags för-

stadium till media. Men vad är då media? Enligt Elsom-Cook är det följande delar som

bygger upp media; modalitet, kanaler och medium.26

                                                  
22 Mark Elsom-Cook, Principles of Interactive Multimedia
23 Gunn Imsen, Elevens värld, övers. Gunvor Silfving, tredje upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2000)
24 Jonas Linderoth, Eleven, Leken och Spelet – Om spel i undervisningen, Göteborgs universitet, URL
http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/db/itl_grund/459.html (20031216)
25 Mark Elsom-Cook, Principles of Interactive Multimedia
26 Ibid., 1-8
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5.1.1 Modalitet

Ett sätt att dela upp ett medium i mindre delar, är att titta på vilka sinnen som används

när man upplever mediet. Detta kallas för modalitet. Olika modaliteter kan vara tactile
(känsel), gustatory (smak), visual (syn), auditory (hörsel) och olfactory (lukt). Vi har

valt att använda Elsom-Cooks benämningar på engelska eftersom vi inte vet den exakta

motsvarigheten på svenska.
Syn och hörsel är de vanligaste sinnena vi använder vid olika media. De används för

att ta in våra vanliga medier såsom radio, tv, film, böcker osv. Lukt, smak och känsel
används inte lika ofta, men vid dataspel till exempel med joystick eller ratt, så kan

känseln av att styra något med handen vara en stor del av den totala medieupplevelsen.27

5.1.2 Kanaler

Att dela upp media i kanaler är att gå ett steg längre. Varje modalitet kan i sig innehålla

en eller flera kanaler. En kanal är ett specifikt uttryckssätt. Musik, prat eller naturljud är

alla exempel på olika kanaler, som tillhör modaliteten auditory. För kanaler gäller
följande:28

• De är ett slags kodspråk. Varje kanals information uppfattas av oss och avkodas

till att betyda något speciellt. Ett nyhetsmeddelande på radion kan vara en kanal,

men om nyhetsuppläsaren byter språk mitt i, är det två kanaler. Man behöver en
annan kodnyckel för att förstå det andra språket.

• Olika kanaler har olika bandbredd. Det betyder att man kan få ut olika mycket
information genom olika kanaler. Exempelvis är både en bild och en textremsa

kanaler som faller under modaliteten visual, men bilden kan ge mycket mer

information inom en viss tidsrymd än textremsan.
•  I avkodning av en kanal sker alltid en tolkning av innehållet. Inga människor är

perfekta kodare eller avkodare. Det är därför bra som mediaproducent, om man

                                                  
27 Ibid., 3
28 Ibid., 3-4
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vill få fram sitt budskap, att undersöka sin målgrupp för att se hur den tolkar

informationen.

5.1.3 Medium

 Den färdiga produkten av ett antal samkoordinerade kanaler i en eller flera modaliteter

är det vi kallar för ett medium. Detta förutsätter att den ses som en enhet och att den har
ett kanalövergripande tolkningsspråk. Ett medium måste uppfölja följande kriterier:

• Den ska ha minst en kanal. (De flesta medier har flera.)

• Det ska finnas ett koordinerat förhållande mellan de olika kanalerna, de ska

bilda en helhet. Ljud och bild ska exempelvis inte vara slumpmässigt
sammanfogade utan menade att användas tillsammans.

• Kanalerna ska tolkas tillsammans, som en enhet. Till exempel är tevetittande
ointressant om ljud eller bild stängs av, eftersom varken bild eller ljud i en

teveproduktion är gjorda för att ensamma klara av att förmedla hela

informationen.

Ett medium blir till ett medium över tid. Folk lär sig att förstå mediets innebörd och hur
man ska tolka informationen i det. Multimedia, däremot, är en kombination av flera

kommunikationskanaler som ännu inte har ett accepterat gemensamt tolkningsspråk.

När multimedia vinner acceptans och popularitet övergår den till att vara ett medium för
sina användare, som t.ex. teve eller radio.29

I den här uppsatsen har vi tittat på multimedia i form av spel på CD-rom. Detta anses

enligt Elsom-Cook fortfarande som multimedia, eftersom det inte finns något kanal-
övergripande tolkningsspråk.30

                                                  
29 Ibid., 5-7
30 Ibid.
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5.2 Motivation

Det finns många teorier om motivation kopplat till lärande. Vi har utgått ifrån Gunn

Imsens förklaringar av motivation i boken Elevens värld.31

5.2.1 Inre och yttre motivation

 Motivation kan vara orsakad av både inre och yttre krafter. Inre motivation är motiva-

tion som har sin uppkomst i inre krafter, till exempel individuella intressen eller ett
behov av att utvecklas. När en person lär sig något eller utför ett arbete bara för att det

är intressant, roligt eller känns meningsfullt att hålla på med, då är den personen
motiverad av inre motivation.

Yttre motivation är däremot kopplad till en vilja att uppnå ett yttre mål, till exempel

erkännande, status, att bli omtyckt eller att få någon slags belöning. Vid yttre motivation
är prestationen i sig ointressant för personen, det som spelar någon roll är vad som kan

uppnås med prestationen. Det betyder inte att upplevelsen av yttre motivation är tråkig-

are. Förväntan inför en framtida belöning kan vara lika lustbetonad som upplevelsen av
att göra något man tycker är roligt.32

5.2.2 Från inre till yttre motivation i skolan

Det ideala sättet att lära sig något är enligt många lärare genom inre motivation. 33 Man

vill att eleverna ska vara intresserade av ämnet i sig. Så är det inte alltid i skolan.
Eleverna i de yngsta klasserna kan motiveras av inre orsaker, men ju äldre eleverna blir,

så verkar den yttre motivationen ta över mer och mer. Imsen beskriver det som tre faser.

I fas ett är eleverna intresserade av uppgiften och känner glädje i arbetet med den. I fas
två har läraren börjat ge beröm till eleverna, och de börjar sträva efter att få belöning i

form av beröm. Att göra arbetet för sin egen skull är inte längre lika viktigt. I fas tre
börjar läraren att ge eleverna betyg, och det är betygen som sedan avgör om de får

arbete eller kommer in på rätt utbildning. Nu är det inte längre intressant att lära sig för

                                                  
31 Gunn Imsen, Elevens värld
32 Ibid., 278
33 Ibid., 452-453
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sin egen skull, utan det är belöningen i form av jobb eller andra framtidsutsikter som är

viktigast.34 Det finns studier som visar på att om man tillför yttre belöningar till en

person, som redan har inre motivation, så kan den inre motivationen minska.35

5.2.3 Prestationsmotivation enligt Atkinson

I skolsammanhang när man tar upp motivation är det ofta prestationsmotivation man
menar. Det är en vilja att utföra något bra i förhållande till en kvalitetsnorm.36 John W.

Atkinsons teoretiska modell formulerades 1964, men den är relevant för att beskriva
elevers motivation inför skolarbetet än idag. Den är utformad som en matematisk

formel:

T(a) = T(s) + T(-f) dvs.
Total prestationsmotivation = Strävan att uppnå framgång – Rädslan att misslyckas

I en prestationssituation uppstår två konkurrerande handlingsimpulser: lusten att börja

arbeta med uppgiften och rädslan för att misslyckas med den. Dessa två krafter drar åt

var sitt håll. Är ångestimpulsen starkast kommer individen att dra sig för att ta itu med
uppgiften. Är impulsen att lyckas starkast kommer individen att sätta igång med

uppgiften, men att vara mer eller mindre hämmad av rädslan.37

5.2.4 Strävan att uppnå framgång

En persons strävan att uppnå framgång, T(s), beror enligt Atkinson på tre olika faktorer;
individuellt framgångsmotiv, sannolikhet att nå framgång och värdet av att nå fram-

gång. Individuellt framgångmotiv beskriver han som ett latent personlighetsdrag vi alla

har. Det är en benägenhet att förvänta sig positiva eller negativa känslor i en viss typ av
situationer. När individen kommer i en prestationssituation, så väcks framgångsmotivet

upp. Hur starkt framgångsmotiv man har är individuellt.

                                                  
34 Ibid., 453-457
35 Ibid., 304
36 Ibid., 294
37 Ibid., 297-298
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Sannolikheten att nå framgång med en uppgift beror mycket på hur svår uppgiften är.

Är uppgiften för lätt och sannolikheten att lyckas väldigt stor, så motiverar inte upp-

giften särskilt mycket. Är uppgiften väldigt svår och chansen att lyckas liten, så moti-
verar den inte heller särskilt mycket. För att motivera individen, ska den vara på en

lagom nivå.
För att vara intresserad av att lösa uppgiften så måste individen också se ett värde av

att lyckas med den.38

5.2.5 Rädslan att misslyckas

Rädslan att misslyckas, T(-f), är ett slags bakvänt individuellt framgångsmotiv, som

aktiveras i prestationssituationer. Är sannolikheten att lyckas med en uppgift väldigt
stor, så framträder inte rädslan så starkt. Är chansen att klara uppgiften liten, så känner

inte personen heller av den så starkt. Hon vet redan innan att det knappast förväntas av
henne att klara av den. Men är uppgiften medelsvår, då aktiveras rädslan maximalt.

Individen vet att hon förväntas klara av uppgiften och att den kan vara svår.39

5.2.6 Medelsvåra uppgifter – ett problem

En person med stark positiv inställning till framgång och svag benägenhet för rädsla får

oftast en positiv summa av handlingstendenserna oavsett svårighetsgrad, men störst blir
summan vid medelsvåra uppgifter. För en person, där dispositionen för rädsla är större

än framgångsmotivet, blir handlingstendensen negativ. Individen undviker i det längsta
att ta itu med uppgiften, speciellt när det gäller medelsvåra uppgifter. Medelsvåra upp-

gifter kan alltså göra en individ väldigt motiverad till en uppgift, samtidigt som den hos

en annan individ framkallar stora rädslor.40

                                                  
38 Ibid., 299-301
39 Ibid., 301-302
40 Ibid., 301-302
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5.3 Dataspel som motiverar

I Eleven, leken och spelet tar Jonas Linderoth41 upp olika sätt som dataspel kan motivera

elever på. Han utgår ifrån Roger Caillois teorier om spel och lekar och applicerar det på

dataspel. Enligt Caillois innehåller de flesta spel och lekar en eller flera av fyra olika
element; konkurrens, slump, simulering eller extas.42 Ett av elementen brukar oftast

dominera spelet. I dataspel för undervisning används tre av elementen i motiverande

syfte: konkurrens, simulering och extas.

5.3.1 Spel byggda på konkurrens

Spel byggda på konkurrens handlar ofta om att nå den vinnande slutpositionen när spel-

et är slut. Konkurrens är en vanlig metod att använda i spel för undervisning. Eleverna

är oftast vana vid detta tänkande från övriga skolsituationer, exempelvis ger bra prov-
resultat bra betyg osv. Spelen går till stor del ut på att motivera den spelande med olika

former av yttre belöningar, ofta i form av poäng, stjärnor eller liknande vid rätt svar.

Spel (och annan undervisning) som bygger på yttre belöningar som motivation har fått
mycket kritik. Bland annat att de inte sägs ge någon djupare förståelse för komplexa

företeelser, utan mer handlar om att lära in lösryckta fakta för att nå en eftertraktad
belöning.43

5.3.2 Spel byggda på simulering

I spel byggda på simulering är den centrala motivationen att uppleva något som är på

låtsas. Grundtanken är att den simulerade situationen ska likna den verklighet som

simuleras, så mycket som möjligt. Simuleringsspel kan vara av två olika varianter:
simulatorer och simuleringsmodeller. Simulatorer används för att eleven ska utveckla en

färdighet av något slag. Eleven ska alltså uppleva sig som inne i systemet. Med simu-

                                                  
41 Jonas Linderoth, Eleven, Leken och Spelet
42 Caillois har andra namn på de fyra elementen. De är agón för konkurrens, alea för slump, mimicry för simulering
och ilinx för extas.
43 Jonas Linderoth, Eleven, Leken och Spelet, 7-9
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leringsmodeller är tanken att eleven ska stå utanför systemet och kunna observera vad

som händer när olika parametrar ändras.

Även äventyrsspel och rollspel, dvs. spel där den spelande antar rollen av en fiktiv
karaktär, är byggda på simulering. Grundtanken med de här spelen är att den som spelar

ska ha möjligheten att till stor del forma sin karaktär och kunna besluta om vad den
karaktären ska göra. Det största problemet med att använda spel som bygger på

simulering i undervisning är att det inte är säkert att eleverna kopplar ihop det de lär sig

i spelet med verkligheten. De kan mycket väl lära sig att manipulera spelet utan att dra
några paralleller till det som simuleras. Linderoth påtalar vikten om att använda sig av

återkopplingar efter spelet, exempelvis att prata om det. Detta för att kunna tillgodogöra
sig någon kunskap ifrån det och se sambanden med verkligheten.44

5.3.3 Spel byggda på extatiska upplevelser

Att hoppa bungyjump eller åka berg-och-dalbana kan ge en form av extatisk upplevelse.

Människor söker ofta efter att uppnå starka känslomässiga upplevelser. Denna euforiska

upplevelse försöker man ibland skapa i dataspel. Oftast tar det sig i uttryck av att ha bra
kvalitet på bild och ljud, för att uppnå en så verklig simulering som möjligt. Alternativt

försöker man lägga in humoristiska inslag i simuleringar, för att väcka intresse hos den
spelande. Om det leder till att personen lär sig mer är dock tveksamt.45

                                                  
44 Jonas Linderoth, Eleven, Leken och Spelet, 9-14
45 Ibid., 14-15
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6 Resultat

6.1 Observation

Observationen utfördes den 10 november 2003. Vi genomförde observationen under två
halvklasslektioner. Varje halvklass bestod av fem grupper med två till tre elever i varje

grupp. Eleverna delade själva in sig i grupper. Av dessa tio grupper så var det endast en

grupp med både pojkar och flickor i. De övriga nio grupperna bestod antingen av endast
pojkar eller endast flickor.

Under de två timmarna observerade vi att två flickgrupper hade problem med att få
igång CD-romskivan. De visste inte hur man skulle få CD-romsymbolen att visas på

datorskärmen. En annan grupp med flickor hade hittat CD-romsymbolen på dator-

skärmen, men hade svårt att komma in i programmet. Ingen av pojkarna hade några
problem med att sätta på datorn, komma åt CD-skivan eller att starta den. Några flickor

sökte efter bokstäver på tangentbordet.
I slutet av en lektion observerade vi en grupp flickor som skulle göra en övning. Det

verkade som om de hade problem med och lösa den. När de insåg att vi var i närheten

ändrade de snabbt till en lättare övning. Några elever frågade oss om hjälp. Två av
pojkgrupperna slutade jobba med CD-romen och började fjanta sig när vi kom fram för

att observera dem. Tre pojkar talade glatt om hur duktiga de var på att hantera datorn
och hur mycket de använde datorn hemma. Det som var gemensamt för både flickor och

pojkar var att man kunde höra dem säga ”Kan jag få styra? Det är min tur nu!”.

Under båda lektionerna satt alla eleverna på sina platser framför datorn, men de dis-
kuterade ljudligt och skrattade. De tittade på skärmen, knappade på tangentborden och

styrde med musen. De lyssnade på ljudet från datorn i form av musik, tal eller sång. En

karaokeövning var flitigt använd av många av eleverna vid olika tillfällen. Då sjöng de
rakt ut i klassrummet.
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6.2 Gruppdiskussioner

Båda gruppdiskussionerna utfördes den 17 november 2003. Intervjun med grupp 1 tog

totalt 31 minuter. Intervju med grupp 2 tog totalt 15 minuter.

För att inte avslöja några namn, men ändå redovisa vem som sagt vad går pojkarna i
grupp 1 under beteckningarna P1 och P2 och flickorna under beteckningarna F1 och F2.

I grupp 2 ingår på motsvarande sätt: P3, P4, F3 och F4.

För tydligheten redovisas elevernas svar efter varje fråga.

1. Är ni sedan tidigare vana att arbeta med datorer? (Har ni dator hemma eller

har ni tidigare arbetat med datorer i skolan?)

Alla elever i båda grupperna har tillgång till dator hemma.

I grupp 1 säger pojkarna att de sitter mycket framför datorn. P1 sitter oftast en till en

och en halv timme per dag framför datorn, men ibland blir det så mycket som fyra
timmar. Han är mest inne på Internet. P2 säger att hans vanor liknar P1:s. Flickorna i

grupp 1 använder inte datorn hemma särskilt ofta. När den används är det i F1:s fall för
att skriva brev eller spela spel. F2 nämner inte vad hon använder datorn till.

I grupp 2 använder P3 sällan datorn hemma. P4 använder den mest till att titta på

sporthemsidor. F3 spelar spel och F4 specificerar inte vad hon använder datorn till.

2. De uppgifter som ni gör på datorn under engelskalektionen finns även i bok-

form. Tycker ni att det är någon skillnad att göra uppgifterna på datorn i stället

för i boken? Är det roligare eller tråkigare att göra dem på datorn? Varför

tycker ni det?

I grupp 1 säger pojkarna att det är lättare att arbeta framför datorn. De tycker att det är

jobbigt att skriva förhand. P1 tycker dessutom att det går mycket snabbare vid datorn.
P1 och F1 säger att de tycker att det är roligare att arbeta med datorn. Enligt F1 beror

det bland annat på att det finns saker på CD-skivan, som inte går att utföra på samma
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sätt med böckerna. Hon nämner Sing along46 som exempel. Båda flickorna nämner att

det finns många spel på CD-skivan. F2 tycker att hon lär sig orden bättre, för att hon får

en direkt respons från datorn om hon skriver fel.
I grupp 2 tycker alla eleverna att det är roligare att arbeta med datorn. P4 och F4

tycker att det är bekvämare att skriva på tangentbordet än att skriva förhand och att det
är roligt med alla spelen. F3 tycker att det finns mer och roligare saker att göra på CD-

skivan än i boken. P3 tycker att det är tråkigare att färglägga saker på datorn, för att alla

färger inte finns.

3. Skulle ni vilja ha liknande program i andra ämnen? Varför?

I grupp 1 vill pojkarna ha liknande program i andra ämnen. P1 tror att matematik-

lektionerna skulle vara roligare. Det blir som ett spel då, säger han. P2 tycker att det
skulle vara bra att ha i svenska. F1 håller med om att det skulle vara roligt att ha CD-

rombaserad undervisning i något till ämne, men hon vill inte att det ska bli för mycket.

Både F1 och F2 tycker att det är roligt att få skriva förhand också.
I grupp 2 anser F3 och P4 att de skulle vilja ha liknande program i andra ämnen. F3

för att hon tycker det är kul att arbeta med datorn. P4 för att han tycker det är enklare
och bekvämare än att skriva förhand. F4 tycker att båda sätten att arbeta på är lika

roliga. P3 vet inte vad han vill.

4. Tycker ni att ni lär er något av att arbeta med det här CD-romprogrammet?

Vad? (engelska eller hur man hanterar datorn?)

I grupp 1 tycker P1 att det är engelska han lär sig. Datorn anser han redan att han kan.

P2 tycker att han lär sig att stava och skriva. Han tycker att det är lättare att stava orden
på datorn. F1 håller med. Hon anser att orden lättare fastnar när hon skriver dem på

datorn. När hon skriver orden på papper så måste hon skriva orden flera gånger innan
hon minns dem, på datorn räcker det med en gång. F2 tycker att det är lättare att lära sig

                                                  
46 Sing along är en slags karaokesångövning, där eleverna sjunger tillsammans med datorn. Ska motsvarande övning
göras med böckerna, kräver det att hela klassen gör samma sak och att läraren sätter på ett band.
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framför datorn eftersom den rättar automatiskt. Alla håller med om att det gör stor

skillnad att få svar på om något är rätt direkt.

I grupp 2 tycker P3 och F3 att de lär sig mycket engelska. De anser att de framför allt
lär sig att stava nya ord. P4 håller med och tillägger att han har lärt sig mer konstiga ord.

F4 anser att hon har lärt sig att uttala orden bättre och att hon kommer ihåg de krångliga
orden lite lättare när hon ser dem på dataskärmen.

5. Om ni jämför att arbeta med uppgifterna på datorn med att arbeta i boken, vad

tror ni att ni lär er mest engelska på? Varför tror ni det?

Alla i grupp 1 tror att de lär sig mer på att göra uppgifterna på datorn. F2, P1 och P2 för

att datorn rättar så snabbt. Om de gör fel, så hinner de ändra det innan det felaktiga

svaret har fastnat i huvudet. F1 tycker att hon lättare kommer ihåg hur orden stavas och
hur man gör meningar när hon skriver på datorn.

I grupp 2 tycker P3 och F3 att de lär sig lika mycket på datorn som i böckerna. P4

tror att han lär sig lika mycket på båda sätten, men tycker att det är roligare att lära sig
via datorn. F4 tycker att det är lättare att lära sig från böckerna än på datorn.

6. Tycker ni att övningarna i programmet är lätta eller svåra? Känner ni att ni kan

välja övningar, så att de känns lagom svåra? Skulle ni på samma sätt kunna ha

gjort det om ni arbetade med en bok i stället?

Alla elever i grupp 1 anser att uppgifterna på CD-skivan är lätta. Flickorna tycker att
uppgifterna är lagom lätta, att de aldrig blir så lätta att det blir tråkigt. P1 tycker att upp-

gifterna är för lätta. P2 tror inte att det är möjligt att få uppgifter som är svårare, om de

skulle vilja ha det. Han tror inte att de kan få svårare uppgifter i böckerna heller, men
svårighetsgraden i böckerna bedömer han som lite högre än på CD-skivan.

Alla elever i grupp 2 tycker att uppgifterna är av blandad svårighetsgrad. Ingen av
dem anser att de kan välja vilken svårighetsgrad som uppgifterna ska ha. F3 säger att

läraren bestämmer vad som ska göras. De sista tio minuterna på lektionen kan de välja

själva vilka uppgifter de ska göra. P4 och F4 säger att de väljer svårare uppgifter då.
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Alla säger att de inte kan välja svårare uppgifter i boken om de skulle vilja det. P4 och

F4 anser att i en jämförelse mellan datorn och boken, så är det störst möjlighet att få

välja svårighetsgrad på datorn.

7. Hur känns det att det är datorn i stället för läraren som talar om ifall ni har

klarat av övningen? Varför känns det så?

I grupp 1 tycker flickorna att det är bättre att datorn rättar, för det går snabbare och då
kan man arbeta vidare i stället för att vänta på läraren. F1 anser att man hinner göra mer.

P1 påtalar att man kan få reda på hur många rätt man har fått utan att behöva visa för
läraren. När hon sedan kommer förbi, kan man säga att man har fått alla rätt från början.

P2 håller inte med. Han tror inte att det går att fuska. Det går inte att avsluta en övning

utan att först ha gjort den färdig, för då säger datorn ifrån.
I grupp 2 anser F3, F4 och P4 att det är bättre när läraren rättar. Datorn visar bara att

det har blivit fel, inte vad som är fel. Dock tycker alla att det kan ta längre tid att vänta

på läraren. P3 vet inte riktigt vad han tycker.

8. Vad tycker ni om sättet att arbeta med datorn? Att ni sitter två och två i stället

för ensamma på er plats? Tror ni att det här sättet, att arbeta parvis, gör att ni

lär er mer eller mindre? Varför tror ni det?

Flickorna i grupp 1 anser att det är bra att arbeta ihop, för man kan hjälpas åt. F2 tycker

att man lär sig mer på att sitta parvis och F1 är inte säker, men tror att det kan vara så.
F1 tycker att det fungerar bra att arbeta parvis. Hon och kompisen turas om att göra

uppgifterna. P2 tycker att det går fortare när man arbetar ihop, men vid lättare uppgifter

arbetar han helst ensam. Han tycker inte att det är pinsamt om han gör fel, för det är
bara inför klasskamraterna. P1 tycker att det är jobbigt att arbeta ihop med någon annan.

Det tar lång tid om arbetskamraten inte kan skriva snabbt på tangentbordet och det blir
bråk om vem av dem dataskärmen ska vara vänd mot. P1 tycker också att man lär sig

mindre, för man hinner inte lika mycket när man är två. Han tycker dock att det kan

vara kul ibland att arbeta parvis.



33

I grupp 2 tycker P3 att det går ganska bra att arbeta parvis, men han får sällan sitta med

den han vill sitta med, eftersom hans kompis har pianolektion samtidigt. F3 tycker att

det är roligt att arbeta med en kompis, men anser att det kan bli jobbigt också, om de
vill göra olika övningar. F4 tycker att det är roligt att arbeta parvis framför datorn. Det

känns inte som att sitta på en lektion i skolan. Hon anser att man lär sig mindre när man
arbetar med kompisen, för att de sitter och skrattar och pratar med varandra. P3, P4 och

F3 tror att en lite sämre elev inte lär sig så mycket, om han/hon sitter bredvid en som är

bättre, för då kanske den som är bättre gör de mesta av övningarna. Ingen av dem tycker
att det är jobbigt att göra fel inför sina klasskamrater.

9. Tycker ni att det här programmet är bra? Varför? Är det för att ni tycker att ni

lär er mycket engelska eller för att ni tycker att sättet att lära sig på är kul?

I grupp 1 anser F1 att det är bra för att det är kul att arbeta på datorn. F2 tycker att

programmet är roligt, för det innehåller många roliga spel. P2 tycker att programmet är

bra, för det är roligt och lättare än att arbeta i boken. Han tycker att han lär sig mycket,
eftersom man upprepar samma sak på olika sätt. Det sägs i programmet, han får skriva

och sedan läsa det han har skrivit. P1 tycker att programmet är ok, men tror att det finns
bättre.

I grupp 2 tycker P3 att programmet är bra för att man lär sig mycket. F4 tycker att det

är roligt att arbeta med programmet. F3 tycker att det är roligare att arbeta i datorn än i
boken och att det är kul att arbeta med kompisen. P4 tycker att programmet är både bra

och dåligt. Han tror att man kanske lär sig mer i en bok, men tycker ändå att program-
met är bra.

10. Övriga åsikter

I grupp 1 gör F1 och F2 ibland övningar från programmet hemma. F1 gör det inte så
ofta, eftersom hon inte har tillgång till dator, mer än när hennes pappa tar hem sin bär-

bara dator. F2 gör övningarna för att hon både tycker att det är kul och för att hon lär sig

mer. Det är inte för att hon har det som läxa, utan för att hon vill göra det. P1 köpte hem
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skivan och testade den en gång. Det fungerade inte så bra på hans dator. Han har nu

tappat bort skivan, men är inte bekymrad över det. Han tycker att programmet är tråkigt

som eftermiddagsnöje. I skolan är programmet roligt, men det är för att det är roligare
än att sitta och skriva förhand. P2 har inte köpt skivan och vill inte göra det. Han tycker

att programmet är roligt i skolan, men han vill inte tröttna på det. Han önskar att pro-
grammet var svårare. Om det hade varit det, så skulle han kunna tänka sig att arbeta

med det hemma också.

I grupp 2 använder ingen av eleverna skivan hemma. F4 tycker att det kan bli ganska
ljudligt i klassrummet under lektionerna med datorn. Det är svårt att tänka när andra

spelar och sjunger karaoke. De andra instämmer.

6.3 Intervju med lärare

Intervjun utfördes den 17 november 2003 och tog totalt 15 minuter. Annika, 34 år, är

grundskolelärare för årskurserna 1-7. Hon gick ut lärarhögskolan för tolv år sedan, och
har sedan dess arbetat som högstadielärare i sju år och sedan två år på Mitthögskolan.

Klassen hon har nu, har hon haft i snart två och ett halvt år. Hon tog över som

klasslärare när klassen skulle börja årskurs två.

1. Varför valde du att börja använda CD-rom i undervisningen?

Valet att börja arbeta med CD-rom i undervisningen gjorde Annika framför allt för att

hon tyckte att det kunde vara ett kul inslag i undervisningen. Hon vill att undervisningen
ska vara varierad, med både böcker och datorer. Dessutom fungerar datorarbete bra för

dem som är lässvaga och har svårt att skriva, säger hon. Eleverna får använda flera
sinnen. De får se, höra och göra. Det är roligare än att bara sitta och skriva. Det går att

leka in engelskan.

Hon anser också att det är en fördel med att eleverna kan ta hem CD-skivorna och
arbeta hemma om de vill.
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2. De uppgifter som ni gör på datorn under engelskalektionen finns även i

bokform. Tror du att formen i undervisningen spelar stor roll för eleverna?

Eftersom de inte använder datorer i andra ämnen så tror Annika att det blir roligare för

eleverna att använda datorn. Om de hade använt datorerna i andra ämnen skulle det
snart vara samma sak som att använda pennan. Det skulle bli tråkigt i längden.

Variation gör att det blir roligare för eleverna, tycker hon.  Hon poängterar också att alla

uppgifter som finns i boken inte finns på CD-skivan.

3. Anser du att eleverna är mer eller mindre motiverade att lära sig ämnet när ni

använder CD-romprogrammet. Varför tror du att det är så?

Annika tror inte att eleverna tänker på att de lär sig engelska när de arbetar med CD-
romprogrammet. De tänker i första hand att det är roligt att arbeta med datorn. De ser

spelen, som ska göras. För att komma vidare i övningen, så måste de lägga in engelska

ord eller besvara engelska frågor. Hon anser att eleverna är motiverade till datorn.
Engelskan får de på köpet.

4. Ser du någon skillnad i elevernas motivation om du jämför med tidigare klasser

som hade traditionell undervisning i engelska? (dvs. utan multimediala verktyg)

Annika kan inte göra någon jämförelse mellan olika mellanstadieklasser, eftersom hon

inte tidigare haft någon. Hon kan dock dra paralleller mellan sina tidigare erfarenheter
som lärare på högstadiet. I en högstadieklass hon tidigare haft använde de först en tråkig

och gammaldags bok i engelska, men fick sedan en ny. Enligt Annika blev eleverna

mycket mer motiverade till att arbeta med det nya läromedlet. Detta får henne att tro, att
det även i den här klassen, kan vara nyhetens behag som lockar med CD-romprogram-

met.

5. Ser du som lärare att det här sättet att undervisa med CD-rom har tillfört något

mer än bara en ny form? (t.ex. pedagogisk vinst)
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Annika anser att användandet av CD-rom bland annat har gett eleverna ett större ord-

förråd. Alla instruktioner till uppgifterna är på engelska och många övningar innehåller

ord som de inte har gått igenom. Dessa ord får de på köpet. Även flytet övas in med
hjälp av olika sångövningar. Hon tycker att spelet lurar in kunskap på ett effektivare

sätt, utan den nötning som träning via boken kräver.

6. Kan du utläsa om eleverna med den här undervisningsformen lär sig mer eller

mindre engelska?

Annika anser att eleverna lär sig mer och snabbare. Hon påpekar att CD-romprogram-
met innehåller väldigt få uppgifter som handlar om att skriva egna texter, men det gör å

andra sidan inte boken heller. Detta måste fyllas ut med extra övningsuppgifter. Pro-

dukten är inte heltäckande, men hon tycker ändå att den är ett väldigt bra komplement.

7. Är det lättare eller svårare för eleven att anpassa svårighetsgraden på

uppgifterna när de arbetar med datorn jämfört med i boken?

Svårighetsgraden på uppgifterna kan inte anpassas av eleverna vare sig i boken eller på

datorn. Det är Annika som väljer ut lämpliga uppgifter och tycker hon att vissa uppgift-
er är för svåra, så hoppar hon över dem. Eleverna har ingen möjlighet att påverka.

8. Det här sättet att eleverna sitter parvis framför datorn, hur tror du att det

påverkar förutsättningarna för att lära sig? (motivation, koncentration, tempo)

Annika tycker att det beror på vilken elev man har att göra med. För vissa kan det vara
bra att sitta två och två för att få draghjälp. Andra vill sitta med egna datorer så att de

kan komma vidare och göra flera uppgifter. Eftersom hon har inte så mycket grupp-

arbete i klassen för övrigt, så anser hon att jobba i grupp kan vara bra övning i att sam-
arbeta. Att de som har mer datavana hjälper de som inte har det, tycker hon också är

positivt. Hon har inte märkt att de retar varandra om någon gör fel, men däremot kan det

uppstå diskussioner om små saker, som exempelvis vem som datorn står närmast.
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9. a) Kan du se några skillnader mellan pojkar och flickor i hur motiverade de är

att använda datorn som verktyg?

Annika tycker att killarna har större datavana. Men när det gäller motivation till att

använda datorn, så tycker hon att det inte är någon skillnad mellan pojkar och flickor.
Alla verkar tycka att det är kul att arbeta med datorer.

9. b) Kan du se några skillnader mellan pojkar och flickor i hur motiverade de är

att lära sig engelska på det här sättet?

Hon kan inte heller se några skillnader när det gäller motivationen till att lära sig

engelska med CD-romprogrammet. Både pojkar och flickor tycker att det är ett roligt

sätt att lära sig på.

9. c) Kan du se några skillnader mellan pojkar och flickor i hur mycket de lär sig av

att arbeta på det här sättet? (T.ex. om någon av dem har lättare att ta till sig

språket på det här sättet.)

Annika ser inte några skillnader mellan pojkar och flickor i hur mycket de lär sig av att

arbeta med CD-romprogrammet. Däremot gynnas elever som har läs- och

skrivsvårigheter av det här arbetssättet. De som har svårt att lära sig glosor och uttal av
nya ord, lär sig detta bättre med hjälp av programmet.

10. Hur tycker du att det har fungerat med CD-romundervisningen under den tiden

ni har använt det?

Annika tycker att det har fungerat jättebra och säger att eleverna tycker att det är den
roligaste lektionen i veckan. Hon kommer att avvakta och se om de tycker samma sak

efter att de har fått jobba med produkten ett tag.
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11. Är det något du vill ändra på i det här programmet? Något du skulle vilja ha på

ett annat sätt?

Att det är exakt samma upplägg på alla kapitel tycker Annika inte är så bra. När de har

jobbat med CD-programmet ett tag och inget nytt händer, så kommer eleverna kanske
att tröttna på produkten. Hon kan förstå tanken med detta upplägg. Det är för att

eleverna ska känna igen sig och veta vad de ska göra. Själv hade hon dock gärna sett att

det kom in helt nya övningar ibland för att behålla nyfikenheten.

12. Har du något mer att tillägga, något vi inte har tagit upp?

Att få undervisning med CD-rom att fungera, är mycket beroende av vilka resurser som

finns, tycker hon. Eleverna har inte så många halvklasstimmar och skolan har inte till-
räckligt med datorer. Annika skulle uppskatta att ha liknande CD-program i andra

ämnen, framför allt i matematik och svenska. Det finns väldigt många bra CD-

romprodukter tycker hon.
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7 Sammanfattning av resultat och analys

I det här kapitlet har vi utgått från våra frågeställningar. Vi har först sammanfattat varje

fråga för sig och sedan analyserat och jämfört det med de teorier och annat bakgrunds-

material, som vi har tagit upp i uppsatsen. Först har vi analyserat CD-romprogrammet
utifrån de teorier vi beskrivit i kapitel 5.

7.1 Analys av mjukvara och dess användning

För att ge en inblick i hur de olika övningarna på CD-romen utformats har vi valt att
analysera korsords- och kareokeövningarna. Korsordsövningen består av bilder på olika

saker, där det engelska ordet för det som är på bilden ska fyllas i rättstavat på en rad i
korsordet. I korsordsövningen används modaliteten visual (syn) med kanalerna bild, text

och animationer. Mus och tangentbord är kanalerna i modaliteten tactile (känsel). Enligt

Linderoths teorier korsordssövningen ett typiskt exempel på ett konkurrensdominerat
spel. Konkurrensen finns med på flera olika sätt. Konkurrens mot systemet, att kunna

bemästra alla ord och undvika fel. I och med att man jobbar i par uppstår även

konkurrens mellan de två som sitter vid samma dator, samt mellan de olika paren. Till
slut söker man tillfredställelse att lyckas inför lärare eller andra åskådare. Eleven

motiveras framför allt genom yttre motivation, att lyckas inför andra.
Precis som korsordsövningen använder sig karaokeövningen av modaliteterna visual

och tactile, med kanalerna bild, text, mus och tangentbord. Karaoken innehåller även

modaliteten auditory (hörsel). Auditory använder sig av kanalerna musik och sång.
Denna övning kan klassas som en extasdominerad övning. Eleven får sin motivation

och upplevelse från att få uttrycka sig till musik tillsammans med andra. Detta leder
också till att de omgivande eleverna får ta del av upplevelsemomentet. Här kan motiva-

tionen sägas vara en kombination av en inre motivation i att få uttrycka sig och en yttre

motivation i sina klasskamraters och lärares uppskattning.
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Genom att programmet kombinerar olika sorters övningar kan eleverna stimuleras

och motiveras på olika sätt, något som förhoppningsvis leder till pedagogiska vinster i

form av lärande och höjd motivation.

7.2 Analys av frågeställning

Tycker eleverna att det är roligare att delta i ämnet när det CD-rombaserade läro-

medlet används än när traditionell undervisning används?

Sammanfattning
Alla eleverna förutom två sa att de tyckte att det var roligare att arbeta framför datorn än

att arbeta i böckerna. Dessa två sa istället att de tyckte att det var roligt att arbeta med
programmet utan att jämföra med boken. Att det var så roligt berodde enligt två flickor

att det fanns mer saker man kunde göra på skivan, som inte gick att göra i boken, till
exempel karaokesång. Fem av eleverna nämnde att det tyckte att undervisningsformen

var rolig på grund av spelen i programmet. Fem av eleverna tyckte att den här formen

av undervisning var så rolig att de gärna skulle vilja ha den även i andra ämnen. De
nämnde svenska och matematik som exempel på lämpliga ämnen. Tre av flickorna

ansåg dock att det inte får bli för mycket undervisning med CD-rom. De ville ha
blandad undervisning. Två flickor sa att de arbetade extra med programmet hemma,

trots att de inte hade det som läxa utan bara för att det är roligt. En pojke sa att han

också skulle kunna tänka sig att arbeta hemma med programmet om svårighetsgraden
var högre. Som det var nu var han rädd att han skulle tröttna på det om han använde det

hemma. Han ville i stället fortsätta att ha kul de gånger det används i skolan.

Analys
Vår uppfattning under observationen var att alla elever såg ut att ha roligt under lektion-
erna med programmet. De ropade ”Kan jag få styra nu? Det är min tur nu!”. Detta

tolkade vi som att de tyckte att det var roligt att arbeta med programmet. Under inter-

vjuerna sa alla elever att de tyckte att de inte kunde påverka svårighetsgraden av
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övningarna. Enligt Atkinsons teori om prestationsmotivation är det viktigt för motiva-

tionen att känna att nivån på övningarna är lagom svåra. Om det finns möjlighet att

påverka övningarnas svårighet, så finns chansen att motivationen till att lära sig mer
inom ämnet höjs. Två pojkar ansåg att övningarna var för lätta och att de skulle tycka att

det var roligare att arbeta med programmet om de fick svårare uppgifter. En av pojkarna
bedömde att svårighetsgraden i boken var högre, men han tyckte ändå att det var

roligare att arbeta med CD-romprogrammet. En flicka gjorde bedömningen att det ändå

var lättare att ändra svårighetsgraden på datorn än i boken.
I frågan om vad som gjorde att programmet var bra, om det var för att de lärde sig

eller för att det var roligt att arbeta med programmet, så svarade fem av eleverna att de
värderade högst att programmet var roligt. Enligt Imsen är den yttre motivationen den

som brukar dominera i skolsituationer, trots att många lärare tycker att den ideala

motivationen är den inre. Att göra något för att man tycker att det är roligt brukar räknas
som inre motivation. Att så många elever ansåg att de hade roligt med programmet

tyder på att eleverna i det här fallet även var motiverade av inre motivation.

Tror eleverna att de lär sig mer eller mindre när de använder CD-rombaserade läro-

medel jämfört med när de använder traditionell undervisning?

Sammanfattning
I grupp 1 ansåg alla eleverna att de lärde sig mer när de gjorde uppgifterna på datorn än
i boken. En flicka ansåg att orden fastnade lättare när hon skrev på datorn. När hon

skrev på papper var hon tvungen att skriva orden flera gånger, på datorn räckte det med
en gång för att minnas dem. Alla i gruppen tyckte att det var en stor fördel med att

datorn rättade automatiskt. Det gick snabbt. De kunde arbeta vidare i stället för att vänta

på att läraren skulle komma och rätta. Dessutom tyckte de att de inte hann lära in det
felaktiga svaret, eftersom det fick en direkt respons på att det var fel. Detta hade de

ibland problem med när läraren rättade. Pojkarna i grupp 1 kände att formen att arbeta i
grupp framför datorn gjorde att de lärde sig mindre än om de hade fått arbeta ensamma.

Flickorna tyckte att det fungerade bra att arbeta i grupp. De tyckte att det var positivt att

de kunde fråga varandra om hjälp.
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I grupp 2 ansåg tre av eleverna att de lärde sig lika mycket på att arbeta vid datorn,

som att arbeta med böckerna, En flicka tyckte att det var lättare att lära sig ifrån

böckerna. Alla eleverna i grupp 2 ansåg att de framför allt lärde sig att stava nya ord
med programmet. En pojke tyckte att han lärde sig konstiga ord. En flicka sa att hon

lättare lärde sig krångliga ord när hon såg dem på dataskärmen. Till skillnad från grupp
1 ansåg tre av eleverna i grupp 2 att det var bättre när läraren rättade. De tyckte

visserligen att det var bra att det gick snabbt med datarättning, men de saknade kunskap

om vad som var fel i deras svar. Den responsen kunde de få från läraren, men inte från
datorn.

En av flickorna tyckte att de lärde sig mindre när de arbetade i grupp. Hon upplevde
inte att situationen kändes som att vara i skolan, eftersom hon under lektionen skrattade

och pratade tillsammans med kompisen. De övriga eleverna i grupp 2 trodde att

grupparbetsformen också kunde leda till att en lite sämre elev inte lärde sig så mycket.
Det blev lätt så att den som var duktigast gjorde det mesta av övningarna.

Analys
Överlag verkade många av eleverna tycka att när de såg eller skrev något på dator-

skärmen, så hade de lättare komma ihåg det. Grupperna hade olika åsikter om vad som
var bäst för att lära sig, att få ett snabbt svar via datorn eller ett mer utförligt svar via

läraren.

En annan sak att ha i åtanke vid lärande via datorn är att det inte bara är läromedlet
som är annorlunda. Undervisningssituationen, att barnen arbetar tillsammans, kan natur-

ligtvis påverka hur motiverade de är till att lära sig via datorn. Eleverna påtalade att de
tyckte att arbetet i grupp kunde kännas som att de inte var på en riktig lektion, att det

mer kändes som att umgås med kompisarna. Samtidigt sa en del av eleverna att de

tyckte att det var jobbigt för att de måste samsas om datorerna. De kunde inte arbeta i
sin egen takt eller göra de övningar som de själva skulle ha behövt mest.

Ser läraren någon skillnad i hur motiverade eleverna är till att lära sig ämnet jämfört

med tidigare klasser, som inte använt CD-rom i undervisningen?
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Sammanfattning
Eftersom läraren inte har haft någon fjärde klass tidigare kunde hon inte jämföra. Dock
hade hennes erfarenheter av en högstadieklass lämnat henne med tanken att nyhetens

behag kan höja motivationen tillfälligt. Om motivationen kvarstår ett längre tag är svårt
att veta. Programmet var dessutom uppbyggt på samma sätt i alla kapitel. Därför trodde

hon att eleverna kunde tröttna på det efter ett tag. Hon skulle vilja ha nya övningar för

att hålla nyfikenheten igång.

Analys
Även flera av eleverna sa att de inte skulle tycka att det var lika roligt om de hade lik-

nande program i alla andra ämnen. Lärarens farhågor att eleverna var motiverade på

grund av nyhetens behag och motiverade för att engelskalektionerna med programmet
skiljde sig från andra ämnen kan därför tänkas stämma.

Anser läraren att användningen av CD-rombaserade läromedel ger någon övrig peda-

gogisk vinst eller är ämnet som förr, dvs. den enda skillnaden är att ett nytt läromedel

används?

Sammanfattning
I intervjun med läraren sa hon att CD-romprogrammet lekte in engelskan utan att
eleverna tänkte på att de lärde sig engelska. Eleverna var mer inriktade på att klara de

olika spelen och engelskan blev ett sätt att nå det målet. Arbetade de med böckerna
krävdes mera nötning för att få in kunskaperna. Programmet gav eleverna automatiskt

ett större ordförråd, eftersom programmets instruktioner var på engelska. Genom

sångövningar fick eleverna flyt i språket och lärde sig uttala nya ord. Hon tyckte att de
lärde sig mer och snabbare med programmet.

Dessutom ansåg hon att de elever som hade läs- och skrivsvårigheter gynnades av det
här arbetssättet. Hon nämnde också att med programmet fick eleverna se, höra och göra,

något som gjorde att det blev roligare än att bara skriva i boken.
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Analys
Enligt Elsom-Cook är multimedia något som innebär upplevelser för många olika sin-

nen. Annika nämnde att hon tyckte det var bra att programmet engagerade eleverna
genom att de fick använda olika sinnen. Hon tog upp se, höra och göra. När vi obser-

verade eleverna under deras lektioner, såg vi dem titta på skärmen, lyssna på ljudet från
datorn, sjunga med och skriva på tangentbordet. De använde sin syn, hörsel och känsel i

uppgifterna. Som vi tog upp i analysen av programmet används flera modaliteter och

kanaler i programmet. Vi har inte hittat något empiriskt stöd för att en stimulering av
många sinnen på en gång leder till att man lär sig bättre. Dock kan det kanske göra

upplevelsen lite roligare och på så sätt motivera eleverna till att lära sig.

Ser läraren någon skillnad mellan pojkar och flickor i hur motiverade de är till att lära

sig ämnet med hjälp av CD-rom?

Sammanfattning
Läraren sa i intervjun att pojkarna i klassen verkade ha större datavana än flickorna.

Däremot tyckte hon att det inte var någon skillnad mellan pojkar och flickor, varken i
motivation till att använda datorn eller i motivation till att lära sig engelska på det här

sättet. Hon kunde inte heller se att någon av grupperna verkade lära sig mer vid den här

typen av undervisning än den andra.

Analys
Enligt Appelberg och Eriksson är det stor skillnad mellan pojkar och flickor när det

gäller elevers datoranvändning i skolan. Under observationen och under gruppdiskus-
sionerna såg vi att flera saker som Appelberg och Eriksson tog upp verkade stämma för

de här eleverna också. Till exempel så var pojkarna benägna att bedöma sin egen
skicklighet som jätteduktig och noga att tala om det för oss. Pojkarna var också s.k.

hårda bemästrare. De ville diktera regler för hur datoranvändningen skulle gå till i

undervisningen. En pojke som intervjuades sa att han trodde det fanns bättre program
att använda. Han ville arbeta själv och inte behöva ta hänsyn till de lite sämre klass-



45

kamraternas behov. Inga av flickorna hade några sådana åsikter. De arbetade hellre i

grupp för att kunna hjälpas åt.

Appelberg och Eriksson tar inte upp frågan om skillnader mellan pojkar och flickor i
motivation över huvud taget. Läraren såg skillnader när det gäller datavana, men inte

någon skillnad i fråga om motivation bland eleverna. Under gruppintervjuerna tyckte vi
att eleverna verkade vara ungefär lika motiverade, pojkar som flickor. Dock märkte vi

att flickorna verkade vilja blanda datoranvändningen mer med att arbeta med böckerna

och skriva för hand än vad pojkarna ville. Pojkarna ville mest använda datorn så mycket
som det gick.
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8 Diskussion

8.1 Diskussion

Under vårt arbete med den här undersökningen har vi märkt att eleverna verkar vara

motiverade till att använda programmet av både yttre och inre motivation. Inre motiva-
tion i form av att de tycker att lektionerna med programmet är roliga. Yttre i form av att

programmet till stor del är ett typiskt konkurrensmotiverande program. Våra slutsatser

är att i det här fallet så har formen av multimedial undervisning varit motiverande för
barnen. Dock har en del svagheter med programmet påvisats i form av en rigid stomme,

dvs. att alla kapitel innehåller likartade moment. Detta innebär en risk att programmet i
längden uppfattas som monotont och således sänker motivationen. I intervjuerna fick vi

reda på att eleverna inte hade någon möjlighet att anpassa svårighetsgraden i

programmet. Att få göra uppgifter som ligger på en lagom nivå för individen är enligt
Atkinson grundläggande för att hålla motivationen igång. Den snabba responsen som

datorn gav vid rättning var uppskattad, men förklaring till vad som var rätt respektive

fel saknades. Vid produktion av liknande multimediala läromedel kan det vara bra att
tänka på ovanstående brister om man strävar efter en så hög motivation som möjligt

bland eleverna. Dock tror vi att problemet med att anpassa svårighetsgraden individuellt
är svårlöst. Det är inte ett problem relaterat till programmering utan något som har med

skolans situation att göra. Eleverna i vår undersökta klass hade bara tillräckligt många

datorer för att sitta i grupper om två till tre personer. Om individuella nivåer på
uppgifter ska kunna användas krävs fler datorer.

8.2 Reflektioner

Vi kan i efterhand se några saker som vi skulle vilja ha gjort annorlunda. Det hade varit

bra om vi hade kunnat följa vår första idé att intervjua barnen vid två olika tillfällen. Vi
är båda ovana intervjuare och observatörer. När vi i efterhand gick igenom intervjuerna

kom vi på både följdfrågor och helt nya frågor som vi önskade att vi hade ställt under
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intervjuerna. Vi har också erfarit att det är svårt att hitta bra källor att utgå från i under-

sökningen. Vi är inte sedan tidigare insatta i ämnen som motivation och skolans

situation när det gäller undervisning med hjälp av multimedia. Därför har vi ägnat
mycket tid åt att läsa material, som inte var relevant till vår undersökning.

8.3 Framtida forskning

Det skulle vara intressant att i framtida undersökningar göra en liknande undersökning

baserat på ett annat program, som är uppbyggt på ett annat sätt och sedan göra en
jämförelse för att se om det andra programmet ger andra åsikter hos eleverna.

Det som skulle också vara intressant titta på en större undersökningsgrupp, antingen

att intervjua fler i samma klass eller flera klasser och se om det ger någon skillnad i
resultat. En möjlighet är också att följa upp den undersökta klassen under flera år, för att

se om lärarens farhågor om nyhetens behag besannas eller om CD-rom är ett effektivt
verktyg i undervisningen. Utvecklingen inom det tekniska området går så snabbt att

liknande undervisning säkert kan vara väldigt annorlunda om några år. Påverkar det

eleverna åsikter om sådan undervisning?
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