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Sammanfattning 

Undersökningen syftar till att söka svar på hur elevers interaktion kan se ut när de spelar ett 
pedagogiskt matematiskt dataspel och vilken roll datorn spelar i denna interaktion. Interaktionen 
har studerats ur ett sociokulturellt perspektiv. Metoderna som använts är intervjuer av 
pedagoger, videofilmning av elever som spelar ett pedagogiskt matematiskt dataspel samt 
Stimulated Recall där eleverna fått se videoinspelningen av sig själva och reflekterat över 
denna. Fyra pedagoger deltog i intervjuerna och fyra elevpar deltog vid videoinspelningarna. 
Undersökningen visar att elevinteraktionen tar sig uttryck i kroppsspråk, turtagning och muntlig 
kommunikation. Datorn har i sin roll som medierande artefakt initierat uppgifter, tillhandahållit 
bildstöd och ökat motivationen hos eleverna. 
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Bakgrund 

Under min lärarutbildning har stor tyngd lagts vid att matematik är ett kommunikationsämne. I 
skolundervisningen ingår idag hjälpmedel i form av IKT- informations och 
kommunikationsteknologi. Användningen av datorer borde ha blivit ett självklart komplement 
till den traditionella undervisningen i klassrummen. I matematikundervisningen används 
dataspel bland annat för färdighetsträning. Största delen av denna användning har fokuserat på 
den enskilda elevens arbete vid datorn. I läroplanen för grundskolan, Lpo94, beskrivs lärandet 
som något som skall ske såväl enskilt som i grupp. ”Skolan skall sträva efter att varje elev […] 
lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra” (Lpo 94. s.6). 
Det sociokulturella perspektiv som ligger till grund för min undersökning betonar att lärandet 
sker i samspel med andra. På grund av detta ville jag ta reda på om datorn även kan användas 
som ett hjälpmedel för att öka samarbetstillfällen för eleverna inom matematik och framför allt 
ta reda på hur ett sådant samarbete kan se ut.  

Min undersökning grundar sig bland annat i forskning av Mavrou, Lewis & Douglas (2010). De 
har undersökt datorns roll i elevernas interagerande. De kom fram till att datorn kan initiera 
konversationer, och ha en funktion som både ett intellektuellt och fysiskt verktyg för 
interaktion. Dessa forskare har fokuserat på läsförståelse vid inlärning av ett andraspråk. Mina 
frågeställningar grundar sig i att ta reda på om dessa forskares resultat går att se även i 
matematikundervisningen.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur datorn som hjälpmedel kan se ut i en skola med 
betoning på elevernas interaktion kring dataspelsuppgifter. Finns det olika möjligheter och 
svårigheter med datoranvändningen i skolan? Tanken med undersökningen är att ta reda på hur 
jag kan använda datorn som kommunikations- och samarbetsmedel i min kommande 
yrkesutövning. De två frågeställningar jag har fokuserat på särskilt är dessa: 
 

• Vilken roll spelar datorn som interaktionsagent när två elever tillsammans spelar ett 
pedagogiskt matematiskt dataspel? 

• På vilket sätt kan elevers interaktion se ut när de spelar ett pedagogiskt matematiskt 
dataspel? 
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Teoretiska perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv 

Interaktion 

Det sociokulturella perspektivet har fallit sig naturligt att använda då mina frågeställningar 
handlar om interaktion. Ett stort fokus i det sociokulturella perspektivet är lärandet i samspel 
med andra. Vygotskij (2007) beskriver kunskapsutveckling som något som sker i social miljö, 
och i interaktion med pedagog eller andra elever. I den aktuella utvecklingszonen ingår de 
kunskaper barnet redan tillägnat sig. I den närmaste utvecklingszonen, även kallad proximala 
utvecklingszonen, inryms den kunskap barnet kan tillägna sig med hjälp av en vuxen eller en 
kamrat. Enligt Thurmann- Moe (2009) är den proximala utvecklingszonen en princip där 
pedagogen måste ta reda på var barnet befinner sig i sin kunskapsutveckling. Från den basen 
kan undervisningen läggas. Endast genom en undervisning som planeras med fokus på 
interaktion kan eleven gå uppåt i utvecklingsspiralen. Wertsch (1985) beskriver Vygotskijs teori 
om den proximala utvecklingszonen som sökande efter svaret på hur barnet kan bli det den ännu 
inte är. Barnet är inte helt moget för kunskapsinhämtning men i processen av mognad för att 
inhämta den nya kunskapen. Säljö (2002) beskriver lärandet ur det sociokulturella perspektivet 
som en appropiering av kunskaper och färdigheter genom olika processer. Människan lär sig 
bland annat genom interaktion där kunskaper förs vidare. För att ha möjlighet att interagera 
krävs att deltagarna kan formulera tanke till ord, och föra en dialog. Vygotskij (2007) beskriver 
olika sidor av dialogen. Den kräver att deltagarna är införstådda med sammanhanget. När alla är 
införstådda i bakgrunden till det avhandlade ämnet, kan ord utelämnas och förståelse kan 
fortfarande uppnås. Dialogen, till skillnad från skriftspråket, underlättas av att deltagarna kan se 
varandra och därigenom få ledtrådar till vad talaren vill framföra genom talarens kroppsspråk. 

Datorn som artefakt  

En annan viktig aspekt, kanske den viktigaste för undersökningen av mina frågeställningar, är 
människans förmåga att skapa verktyg för lärande, artefakter. Datorn är ett exempel på en sådan 
artefakt. Den kan hjälpa oss att avlasta minnet men kräver i sin tur att andra förmågor utvecklas, 
som ”att läsa, skriva, och att organisera och tolka information så att man själv och andra vet vad 
den betyder” (Säljö, 2007, s.17). Enligt Dale (2009) nämner Vygotskij det yttre tecknets nivå, 
där eleven med hjälp av yttre operationer löser en inre uppgift. Ett exempel på det är när eleven 
använder fingrarna vid matematiska uträkningar för att avlasta minnet. Genom att använda sig 
av yttre operationer kan eleven planera sina handlingar. Datorn kan vara ett exempel på ett 
medel för att utföra yttre operationer.  
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Tidigare forskning 

Interaktion 

Mavrou, Lewis och Douglas (2010) har undersökt hur cypriotiska skolor använder datorn vid 
samarbetsinlärning. Syftet med studien var att utröna hur inkludering och teknologi (två relativt 
nya begrepp i den cypriotiska skolorganisationen) kan tjäna varandra. Forskarna ville ta reda på 
om datorn kan fungera som interaktionsagent vid undervisning. Studien utformades så att en 
elev med inlärningssvårigheter arbetade med en elev utan inlärningssvårigheter.  Genom 
observationer av elever som två och två arbetade tillsammans med läsförståelserelaterade 
problem kom forskarna fram till att datorn är ett viktigt medel för interaktion genom att den 
initierar kommunikation mellan elever, främjar interaktion genom att vara ett intellektuellt och 
fysiskt redskap samt möjliggör mångfacetterade typer av interaktion. 

Datorn som artefakt 

Postholm (2007) har undersökt för- och nackdelar med datorn som medierande artefakt. Genom 
studier i tre olika klassrum med olika aktiviteter med en dator har forskaren sett en oro hos 
lärarna att användandet av IKT kommer att leda fokus från elever till tekniska problem. Genom 
att ha kunskap om olika program kan lärarna främja lärande genom att välja program som 
stimulerar dialogen i en sociokulturell inramning. I undersökningen ingick moment med 
kunskapssökning på nätet och redigering av film. I exemplet med kunskapssökning samtalade 
eleverna med varandra men mer i monologform och det önskade resultatet (att finna 
informationen) uppnåddes inte. Vid filmredigeringen tvingades eleverna att gå mellan det 
situationsbaserade och helheten. Detta ledde till att eleverna fick tänka holistiskt och 
programmet utvecklade deras konversions- och samarbetsförmåga genom att de hela tiden fick 
förklara vad de tänkte och hur de gjorde. På så sätt skapades en naturlig dialog. Studien visade 
vikten av att välja dataprogram med omsorg vid lektioner med interaktionssyfte för att skapa 
bästa möjliga samarbetsklimat. 

Datorn som motiveringsagent 

Att ha motivation och att känna en meningsfullhet i det utförda arbetet är väsentligt för lärandet. 
I studier av Schofield (1995) visade det sig att elever som får specialundervisning med datorer 
har lättare att upprätthålla motivationen än de har i undervisningssituationer där datorer inte 
ingår. En annan studie där elever fick svara på om de gillade arbetet med datorer bäst, sämst 
eller någonstans mittemellan, svarade 80 % av eleverna att de gillade arbetet med datorer bäst. 
Enligt Schofield kan en orsak till ökad motivation hos eleverna vara att datorn ger ett mer 
varierat skolarbete. Andra aspekter är att eleverna inte kommer vidare i datorprogrammen innan 
de löst ett problem. I Schofields studier visade det sig att vid behov av hjälp fanns lärare och 
andra elever nära till hands vid datorundervisningen. I stort sett alla i undersökningen behövde 
hjälp någon gång och hjälpbehovet sågs därför inte som ett misslyckande. Trots att Schofield i 
sina studier har sett flera tecken på datorn som en agent för att motivera eleverna efterlyser hon 
mer omfattande studier som utgår från motiveringsaspekterna. Detta för att klarlägga alla de 
olika faktorer som kan initiera eller upprätthålla länken mellan dator och motivation. 
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Metod 

Eftersom mina frågeställningar handlar om interaktion är en empiri uppbyggd av observationer 
till stor hjälp för att söka svar. Det är endast i observationerna jag kan se på vilket sätt eleverna 
agerar framför datorn. För mig är det även betydelsefullt att fråga pedagogerna om deras syn på 
interaktion och genom den empirin ha möjlighet att jämföra pedagogernas svar med det jag 
kunde se i observationerna. Därför valde jag intervjuer och observationer som metoder. I och 
med att det även låg i mitt intresse att ta reda på hur eleverna uppfattade interaktionen med 
varandra använde jag mig av en metod som kallas Stimulated Recall. Detta innebär att det 
inspelade materialet visas för de inspelade deltagarna och en diskussion hålls kring empirin. 
Enligt Haglund (2003) används Stimulated Recall för att återkalla minnet hos deltagarna om hur 
de tänkte under de observerade situationerna. Detta kompletterar det insamlade materialet från 
videoinspelningarna. Begreppet interaktion har i varje kontakt med eleverna bytts ut till 
samarbete, eftersom det är detta vokabulär de är införstådda med.  

Datainsamlingsmetoder 

Intervjuer  

Johansson och Svedner (2006) beskriver två olika intervjutyper, den strukturerade och den 
kvalitativa. I den strukturerade intervjun är frågorna bestämda i förväg, och i den kvalitativa 
intervjun är frågeområdena bestämda i förväg (se bilaga 1), men den som intervjuar kan följa 
med i den intervjuandes tankegångar och därmed kan nya frågor uppkomma under samtalet. I 
mina intervjuer har jag utgått från i förväg bestämda frågor, men har även tagit upp trådar som 
uppstått under samtalen. Frågorna utformades med hjälp av Johansson och Svedner (Ibid.). 
Deras råd är att inleda med öppna frågor för att sedan avgränsa frågorna och göra dem konkreta. 
Detta för att en människas minne ligger lagrat i associationer, som kan hjälpa den som blir 
intervjuad att komma ihåg fler händelser. Redskap som använts vid intervjuerna är block och 
penna, samt bandspelare. Enligt Johansson och Svedner (Ibid.) används bandspelare för att 
forskaren ska ha möjlighet att skriva ner vad som sägs ordagrant efter intervjun. Block och 
penna används för att kunna anteckna vad som sägs under tiden intervjun pågår. Det ger den 
intervjuade tid till eftertanke och eventuellt mer uttömmande svar. Därför använde jag dessa 
redskap. Intervjuerna genomfördes vid fyra olika tillfällen och varje intervju tog mellan 15 och 
25 minuter att genomföra. 

Observationer med videokamera 

Vid observationerna har allt som händer när två elever tillsammans spelar ett pedagogiskt 
matematiskt dataspel filmats med videokamera. För att få tillgång till videoinspelad empiri har 
jag iscensatt ett samarbete och satt ihop två elever per grupp. Vid inspelningen var kameran 
placerad bakom eleverna, så att dataskärmen syntes, men även elevernas fysiska agerande. 
Elevernas minspel fångades inte. Det insamlade materialet analyserades i efterhand. Vid 
analysen av videoinspelningarna använde jag ett observationsprotokoll med kolumnerna: tid, 
datoragerande och elevagerande. Under analysen när fler kategorier började utkristalliseras lade 
jag till kroppsspråk och turtagning (se bilaga 2).  Enligt Johansson och Svedner (2006) kan det 
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medvetna utelämnandet av analyskategorier göra att ”kritiska händelserna” belyses, det vill säga 
de händelser som är direkt kopplade till den frågeställning som skall undersökas. På grund av 
detta lade jag störst vikt på att föra löpande anteckningar av allt som datorn initierade och allt 
som eleverna sade. Vid observationerna har eleverna själva fått välja svårighetsgrad på spelet, 
och bestämma helt fritt bland de olika spelalternativ som finns. Samtliga elever har spelat 
dataspelet Matematik i Måneby vid tidigare tillfällen och de är insatta, om än i olika grad, i hur 
spelet fungerar. Observationerna ägde rum i elevernas eget klassrum. Elevpar 1-3 spelade under 
en tid när inga andra befann sig i klassrummet, elevpar 4 under lugn fritidsverksamhet med ett 
fåtal i klassrummet. Varje session filmades i 15 minuters pass. Jag förhöll mig så passiv som 
möjligt bakom kameran och samtalade inte med eleverna under videofilmningarna. 

Stimulated Recall 

Under analysen av videoinspelningarna dök många frågor upp om hur eleverna själva upplevde 
situationerna. Därför visades varje elevpar sin videosession och jag ställde frågor om hur 
eleverna hade tänkt under utvalda situationer. Frågorna ”Vad är samarbete?” och ”På vilket sätt 
kan man samarbeta?” ställdes till varje elevpar innan videoinspelningen visades. Övriga frågor 
var situationsbaserade. Vid Stimulated Recall- sessionerna användes ett avskilt rum och varje 
pass tog cirka 30 minuter.  

Urval 

I intervjuerna deltog en förskoleklasslärare, en specialpedagog, en lärare och en fritidspedagog. 
Urval av pedagoger till intervjuerna skedde genom en specialpedagog som jag sedan tidigare 
visste hade ett särskilt intresse av att låta elever arbeta med datorer. Genom att mejla alla 
pedagoger på skolan kunde de som var intresserade av att delta i intervju kontakta mig. En av 
dessa pedagoger var mentor i en årskurs tvåa, en åldersgrupp som passade för observation av 
min frågeställning med hjälp av videokamera. Till målsmännen i denna klass skickades ett mejl 
med förfrågan om deras barn kunde få vara med på observationerna. Av de elevers målsmän 
som samtyckte valdes några elever ut för deltagande, beroende på intresse och deras fysiska 
närvaro på skolan under de tider observationerna genomfördes. I videoinspelningarna deltog åtta 
elever som arbetade parvis. Indelning av de parvisa grupperna skedde i samråd med elevernas 
mentor. Elevparen benämns som elevpar 1, 2, 3 och 4. Namnen på pedagogerna från 
intervjuerna och eleverna från observationerna är fingerade.  

Etiska riktlinjer  
Enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) utgick jag från de olika krav 
som ställs på forskare. Det finns fyra olika kravområden att ta hänsyn till; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet 

Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte” (s.7). Samtliga deltagare och målsmän informerades om 
syftet med undersökningen. De intervjuade blev informerade dels i mejl och dels innan 
intervjuerna. Målsmännen blev informerade i mejl och eleverna innan varje videoinspelning. 
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Samtyckeskravet 

Alla deltagare som medverkar i undersökningen ska få möjlighet att ”själva bestämma över sin 
medverkan” (s.9). Samtliga intervjudeltagare tillfrågades dels i mejl, dels inför varje intervju om 
samtycke till medverkan. Eleverna tillfrågades om samtycke inför varje videofilmning och 
målsmännen fick underteckna ett särkilt godkännande att deras barn fick tillåtelse att medverka.  

Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem” (s.12). All datainsamling som skett har enbart forskaren tillgång till och förvaras på 
ett säkert ställe, vilket pedagoger, elever och målmän blivit informerade om. Elever, pedagoger 
och skolan anonymiseras. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att den allt material endast får användas i forskningsändamål. 
Materialet kommer inte att användas i något annat syfte.  

Dataspelet 
För att ha möjlighet att genomföra en undersökning om samarbete kring matematiska dataspel 
behövdes ett problemlösningsorienterat spel. Skolan som undersökningen genomfördes i har ett 
skolavtal, där olika typer av dataspel ingår. Bakom spelen står företaget Elevdata. Genom 
kontakt med dem, och i samråd med pedagogerna på skolan valde jag det matematiska 
dataspelet Matematik i Måneby. Matematik i Måneby1

                                                      
1 Elevdata. Matematik i Måneby. 

http://www.elevdata.se/Produkter/Skol%C3%A4mnen/Matematik/Matematik-i-

M%C3%A5neby.aspx 

 är en resa i rymden till Guloppernas 
planet där du hjälper till att bygga hus med hjälp av matematiska kunskaper. Beroende på hur 
många rätt eleverna har i varje del, byggs varje bygge upp olika mycket. Vid alla rätt byggs hela 
bygget upp. Till elevernas hjälp finns ”den vise mannen”, som kan upprepa uppgifterna och 
även ge ledtrådar. Uppgifterna skrivs även med text som eleverna kan läsa, och underlättas 
också med en visuell bild. Spelet har olika svårighetsgrader och kan med fördel användas i 
diskussioner med andra. Spelet vänder sig till elever i åldersgrupperna förskola till åk 6. Här 
nedan följer ett exempel på hur initiering av uppgifter kan se ut om man väljer bygget 
radiohuset. Den vise mannen säger: 

För att radiovågorna ska kunna sändas och mottagas utan störningar måste vi bygga upp 
radiohuset i en speciell sorts kristallsten. Den finns bara på den stormfulla ökenslätten söder 
om Måneby. Kör med Gröngölingen ut på ökenslätten och samla in så många äkta 
kristallstenar som du kan. Men se upp för de glupska ökenguffarna. De äter omätliga mängder 
kristallstenar och slukar allt som de kommer i närheten av. Du styr med piltangenterna och 
kan hoppa över de massiva klippblocken genom att trycka på mellanslagstangenten eller 
vänster musknapp. Du ska samla in stenar som uppfyller följande krav: Stenar med högst två 
kristaller. 
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Visuell bild: På skärmen visas ett fordon med en rymdvarelse i. Från höger dyker det upp stenar 
med olika många kristaller i. Stenarna rör sig från höger till vänster i bild.  
Instruktionen ger eleverna en bakgrundsbild till berättelsen om Måneby. Den delen av 
berättelsen är i sammanhanget rätt så lång. Efter introduktion till sagan följer en information om 
hur spelaren praktiskt framför fordonet, och instruktionen avslutas med en instruktion av själva 
matematikuppgiften. Den faktiska instruktionen av uppgiften är relativt kort.  

Generaliserbarhet 
Enligt Johansson och Svedner (2006) är det inte individen vid intervjuerna som är i fokus, utan 
individernas uppfattningar. Det är dessa som ligger till grund för resultatet. Därför kan ett 
resultat nås vid endast fyra interjuver om inga nya uppfattningar kommer fram som är till gagn 
för resultatet. Vid undersökningen har tre metoder använts: intervjuer, observationer och 
Stimulated Recall, för att komma fram till så många olika uppfattningar och svar som möjligt. 
Resultatet är generaliserbart för den enskilda skolan, men efter jämförelse med tidigare 
forskning är det sannolikt att det kan gälla för andra skolor på andra håll i världen.   
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas de resultat jag har kommit fram till i min analys av intervjuer och 
videoobservationer. Varje del inleds med frågeställning och avhandlas med de olika resultat jag 
har funnit. Varje delresultat beskrivs ur pedagogernas synvinkel, och därefter av de delar i 
observationerna som antingen bekräftar eller strider mot pedagogernas svar. I de avsnitt som 
berörs av elevernas egen syn på samarbetet finns även analysresultat från våra Stimulated 
Recall- samtal. 

Vilken roll spelar datorn som 
interaktionsagent när två elever tillsammans 
spelar ett pedagogiskt matematiskt dataspel?  
De interaktionsdelar som datorn eller dataspelet står för som jag sett i min dataanalys är 1:       
datorn initierar uppgifter och 2: datorn motiverar elever genom respons på elevsvar.  

Initiera uppgifter intervjuer 

Datorns förmåga att tillhandahålla bildstöd nämner samtliga pedagoger. Bildstödet hjälper 
pedagogerna att prata om olika ämnen. Inom matematiken nämner två pedagoger att de 
använder datorn i kombination med interaktiv tavla för att visa en aktuell sida i matteboken vid 
genomgång. Bildstödet underlättar för eleverna när de spelar dataspel. Josefin beskriver även 
matematikdataspelet som initierande av uppgifter så här:  

Jag kan ju se när eleverna sitter och spelar mattedataspel att de många gånger lär sig 
snabbare än när jag ska förklara, jag tror vi kan krångla till det. Det är lättare på ett 
dataspel, det blir inte lika abstrakt som när vi ska stå och försöka visualisera. 

Anna-Karin beskriver datorns roll som initierande av uppgifter så här:  

… då gör ju datorn att vi sitter och pratar kring det här så jag får ju ställa in den i förväg, det 
jag vill att vi ska göra och då blir ju den som ett stöd ungefär som en powerpointpresentation 
som när man håller ett föredrag vad det är man ska säga och prata kring så ger ju datorn mig 
det stödet. Att jag liksom har lektionen färdig fast på datorn och det är ju jättebra, jag som 
kan jobba så och prata kring sakerna men inte bara sätta barnen vid en dator. 

Intressant här är Anna-Karins reflektion över att datorn är ett stöd, men att hennes eget uppdrag 
som pedagog inte försvinner trots att hela lektionen ligger på datorn. Hon betonar vikten av att 
diskutera med eleverna, även om uppgifterna initieras av datorn. Jag återkommer till detta i 
diskussionsdelen.  

Initiera uppgifter observationer 

Dataspelet Matematik i Måneby inleds med en introduktion, en story, om planeten Måneby. 
Eleverna kan klicka på olika byggen och en dataröst som föreställer den vise mannen säger: 
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”Klicka här för att påbörja bygget.” Varje bygge består av ett specifikt ämnesområde inom 
matematik. Ett exempel på initiering från dataspelet är när eleverna klickar på brobygget och 
den vise mannen introducerar med röst: 

För att få bron färdig måste vi såga de långa plankorna ett stycke. Några av dem är nämligen 
alltför långa. 

Visuell bild: Rymdvarelse håller i en såg och står vid en planka. Uppgiften visas i text: Brädans 
längd i cm: 210, Önskad längd i cm: 120. Längden kan klickas fram genom att klicka på uppåt 
och neråtpilar för att öka eller minska längden. Den vise mannens röst kommer tillbaka: 

Hur mycket ska sågas från denna planka för att längden ska passa? 

Eleverna kan nu tänka efter i lugn och ro och klicka fram rätt svar genom att öka eller minska 
längden. Instruktionen är kortfattad och lättförståelig. Det finns också andra tillfällen när 
instruktionerna är långa. Vid videoobservationerna klickade samtliga elevpar bort pratet någon 
gång under speltiden. Många gånger måste eleverna dock gå tillbaka och lyssna på vad själva 
uppgiften var när de klickat bort pratet och svarar fel på uppgifterna. 

Motivation  

Motivation intervjuer 

Samtliga pedagoger anger att datorn gärna används av eleverna. När eleverna spelar Matematik 
i Måneby samlas gärna andra elever spontant runt omkring för att hjälpa till. Regeln för tre av 
pedagogerna är att endast två och två får arbeta vid samma dator. En pedagog, Josefin, har som 
regel att endast en elev får arbeta vid datorn. Hon beskriver hur det kan se ut när flera står vid 
datorn: 

Det blir väldigt högljutt, de har väldigt kul. Men det som man som lärare är rädd för är att de 
inte tänker själva. Och sen har de lite svårt när de… de vill gärna gå upp en nivå som 
kompisen har, om de får välja nivå, som i Måneby till exempel. Så väljer de den nivån som 
kompisarna har fast det är för svårt för dem.  

Eleverna är alltså motiverade att delta i matematikspelet trots att de inte själva är den som har 
kontrollen över spelet. Pedagogerna upplever dels att den (om det är en) eller de (om det är två) 
elever som sitter vid datorn inte får en chans att tänka efter själva om det står andra elever 
bakom. Josefin tar även upp aspekten att ordningen i rummet störs om flera elever är inblandade 
i spelandet.  
Annika beskriver datorn som motiveringsagent så här: 

Det är ju bra att de får direktrespons på vad som är rätt eller fel och om det funkar och de 
kommer inte vidare om de inte löser det så de kan inte bara skippa det utan det gäller att 
hänga i. Sedan orkar de ju så mycket mer när de sitter vid en dator så det blir fortfarande 
jättekul. Plötsligt kan de bli väldigt mer pigga och alerta och hålla på hur länge som helst och 
hålla koncentrationen. 

Annika beskriver här direktresponsen från datorn som ett medel för att orka hålla fokus. 
Uppgifterna måste lösas innan eleverna kommer vidare, vilket gör att de orkar mer. 

Anna- Karin har en liknande syn på datorns roll vid interaktionen: 

Om man bara tar de här träningsprogrammen som man gör själv med dem så är det ju så att 
datorn håller deras uppmärksamhet väldigt bra och har du svårt att koncentrera dig så 
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händer det något på skärmen hela tiden och du får nya impulser så jag tycker att de är mycket 
ivrigare. […]De får snabb feedback, jag tycker de blir mycket ivrigare och mer 
uppmärksamma. 

Betydelsen av att få snabb respons på sitt arbete tolkas av båda pedagogerna som att det leder 
till en ökad motivation hos eleverna.  

Även aspekten att det kan vara lättare för eleverna att arbeta med datorn istället för i matteboken 
understryks av Anna- Karin: 

För barn som har det svårt om man lägger fram en hel mattesida så ligger ju vissa barn på 
bordet innan de har börjat, ”Gud, ska jag göra hela den här sidan?” och sedan sätter man på 
datorn och så kommer det en uppgift i taget och så pratar vi om den uppgiften och man som 
du säger interagerar kring det och pratar och liksom löser det tillsammans. Då har man 
plötsligt löst 30-40 uppgifter och då kan man ju också prata om det och ”Men titta här vad 
många du gjorde!” 

Motivation observationer 

Generellt visar samtliga observationer att eleverna kan hålla uppmärksamhet på uppgifterna 
länge, även när det är svårt. Elevpar 1 använder sex av sina femton minuter åt samma uppgift. 
När sex minuter gått säger en av eleverna ”Nej, det var för svårt!” och byter till en annan 
uppgift. Elevpar 3 använder hela tiden, femton minuter, till en och samma uppgift. De lyckas 
trots det inte lösa uppgiften, men testar flera olika svarsalternativ. Ingen av eleverna är såvitt jag 
kan se rädda för att göra fel. Om eleven svarar fel säger en dataröst lugnt ”Oj, det var inte rätt”, 
och eleverna kan oftast försöka igen. Vid rätt svar säger datarösten till exempel: ”Flott! Nu 
måste vi också få tag på den rätta typen av metallstänger”. När eleverna svarar rätt går spelet 
vidare och det kan vara en motivation i sig, att nästa del av spelet börjar och de kommer vidare. 
I elevpar 4 löser eleverna en uppgift och datarösten säger ”Så, det lyckades”. Stina utropar då 
”Jaaa!” och sträcker armarna i luften. Elevpar 4 nöjer sig inte heller med att ett bygge blir 
halvfärdigt, utan går tillbaka till samma uppgift för att försöka lösa den bättre.  

 Motivation Stimulated Recall 

William och Samuel i elevpar 3 berättar i samtalet när vi tittar på videoinspelningen efteråt att 
de var jättetrötta på slutet och att de nästan mådde illa. När jag frågar varför de inte avslutade 
spelet, eller bytte spel svarade William att de inte ville ge upp och att de verkligen ville klara 
uppgiften. Anna i elevpar 4 säger att ”Matte är tråkigt”. När jag undrar om inte dataspelet också 
är matte säger hon att ”Ja, men man slipper skriva i matteboken. Och man slipper multiplikation 
eller vad det heter”. 

På vilket sätt kan elevers interagerande se ut 
när de spelar ett pedagogiskt matematiskt 
dataspel? 
Interaktionen när eleverna använder datorn kan ske på olika sätt. Med kroppsspråk, turtagning 
och kommunikation interagerar eleverna med varandra, med en annan pedagog eller förälder, 
och med datorn. Vid intervjuerna och observationerna har jag valt att fokusera på dessa faktorer.  
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Olika typer av interaktionsstilar 

Vid observationerna kunde olika typer av interaktionsstilar urskönjas. För att få en bakgrund 
innan vi går vidare på övriga resultat ska jag kort beskriva hur de olika elevparen interagerade.  

• Elevpar 1, Johan och Thelma, valde en svårighetsgrad någonstans i mitten. Stämningen 
vid spelandet var koncentrerad. En stor del av tiden gick åt till att Johan förklarade för 
Thelma. I samtalen efteråt så beskriver Johan också sin inställning till samarbete som att 
den elev som kan mer hjälper den andra.  

• Elevpar 2:s interaktion kännetecknas av kommandon, från båda eleverna. De är också 
noga med att byta plats efter varje moment. Svårighetsgraden de valt verkar vara lagom 
svår för båda eleverna. Stämningen är allvarlig och koncentrerad.  

• Elevpar 3 har en alltför svår svårighetsgrad och båda eleverna försöker gissa sig till en 
lösning. De byter inte plats och stämningen är mot slutet präglad av trötthet.  

• Elevpar 4, det enda elevpar med endast tjejer, har en flamsig och fnittrig stämning. 
Svårighetsgraden de valt är något i underkant av vad de klarar av men de skrattar vid 
instruktionerna så att de inte kan höra vad de ska göra. Efter halva speltiden skärper de 
till sig och försöker lösa uppgifterna bättre, fortfarande med mycket skratt och fniss. 

Kroppsspråk 

Genom kroppsspråket kan eleverna visa känslor och sinnesstämning. Kroppsspråket 
kompletterar elevernas kommunikation och vissa ord och förklaringar blir överflödiga. Eleverna 
kan också visa intresse med hjälp av kroppen som beskrivs nedan. 

Kroppsspråk intervjuer 

Frågan om hur elevers interagerande via kroppsspråk kan se ut framför datorn besvaras:  
Anna-Karin:  

Jag tycker att de är mycket ivrigare. 

Intervjuaren:  
Hur visar de det? 

Anna-Karin: 
De är snabbt på tangenterna och de är liksom mera på än om de skulle skriva i en bok och 
lära sig på det sättet, de slipper det jobbiga om det är jobbigt att forma bokstäver eller skriva. 

Övriga pedagoger nämner framför allt pekandet på skärmen som utförs av den som inte har 
kontrollen över mus och tangentbord. Alla pedagoger utom Josefin anser att pekandet är 
någonting positivt. Josefin beskiver det så här: 

Ja, de pekar och trycker gärna på tangentbordet före den andra om den andra inte är lika 
snabb och så. 

Josefin hänvisar också till att hon är lärare för de yngsta eleverna på skolan och att elevernas 
mognad kan ha en inverkan på hur elevernas interaktion ser ut.  

Kroppsspråk observationer 

Eleverna har ett tydligt kroppsspråk när de spelar dataspelet. Samtliga elevpar använder någon 
gång under speltiden fingrarna för att peka på skärmen, antingen på rätt svarsalternativ eller på 
rätt riktning. Det är alltid den som vid tillfället inte har kontroll över tangenterna som använder 
pekandet för att förmå den andra att klicka på önskat alternativ. Vid i första hand stressiga 
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spelmoment kastar de sig på tangenterna och visar att de är inne i spelet. Här nedan följer ett 
exempel från elevpar 1:s spelsession. Spelmomentet går ut på att i en labyrint flytta olika former 
till rätt fack genom att byta riktning på former som åker i gångar. Ju längre spelet håller på, 
desto fler former dyker upp på skärmen. 

Thelma:  Men klicka på den då! (Pekar på formen) 

Johan.  Men man kan inte göra det just nu. Så den ska där. (Ändrar riktning på formen). 

Thelma:  Klicka där då! Ta den (pekar på formen) dit. (Pekar på rätt fack). Dit! Ner! Ner! 
(Pekar ivrigt flera gånger). Neeej, Johaan! (Formen åker förbi rätt fack). 

Johan:  Ja, men det kommer en ny chans. 

Vid de tillfällen där eleverna spelar själva finns inget behov av att peka för att visa önskad 
aktion i spelet. Kroppsspråket ger en känsla av delaktighet i ett spelmoment där språklig 
kommunikation inte är så viktig och övertar en del av dialogens syfte. När spelet blir för svårt 
eller när en av eleverna tar hela kommandot visar eleverna vad de tycker med hjälp av 
kroppsspråket. William i elevpar 3 (det elevpar som håller på med samma uppgift under hela 
speltiden) börjar efter 10 minuter att snurra stolen sakta fram och tillbaka sidledes och han 
suckar. Samuel i samma elevpar gäspar stort. Samuel försöker under tiden lösa uppgiften genom 
att räkna på fingrarna. Trots att pojkarna visar tecken på trötthet och uppgivenhet fortsätter de 
att fokusera på uppgiften i fem minuter till och visar inga tecken på att avbryta försöket att lösa 
uppgiften när videoinspelningen avslutas.  

Turtagning 

I skolan visas turtagning bland annat vid samarbetssituationer. Vid dataanalysen upptäckte jag 
att det finns två olika typer av turtagning. Det var dels den fysiska turtagningen vid datorn, när 
eleverna byter plats vid datorn, eller byter kontroll över mus och tangentbord, dels den 
kommunikativa turtagningen. Eleverna tenderade till att framför allt se den fysiska turtagningen, 
medan pedagogerna hänvisade både till den fysiska och till den kommunikativa sidan. Min 
tolkning av kommunikativ turtagning är det som jag tidigare hänvisat till som dialog, men det 
kan också vara att turas om att hålla monologer. Risken finns att den fysiska turtagningen för 
eleverna blir synonymt med samarbete, och att de inte ser att det finns andra aspekter. 

Turtagning intervjuer 

Pedagogerna fick frågan om hur de ser på elevers interagerande när de tillsammans spelar ett 
pedagogiskt matematiskt dataspel. För att förtydliga frågan lade jag till att jag med interaktion 
menar kroppsspråk, turtagning och muntlig kommunikation. Här nedan följer deras svar om 
turtagning:  

Annika:  
Ja, turtagning i bästa fall eller så gör en och en tittar på. Det är den dåliga sidan. Den bra är 
när de… är jämnstarka och vill lösa det ihop. […]… så att mycket liksom fokus på uppgiften 
vilket också kan göra att två barn som kanske inte har så mycket gemensamt i leken kan 
hamna i det gemensamma fokuset att lösa en uppgift. Så det kan funka jättebra. Sedan kan det 
funka jättedåligt just då om den ena blir överkörd av den andra och den inte tycker att det är 
okej. Hur mycket man får trycka på knapparna eller vara den som får ha kontrollen över 
musen eller den delen.  
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Louise:  
Jag har kanske inte observerat direkt, jag upplever att det är ett samarbete att de byter… att 
hålla i musen, att svara på frågorna och så… eller strategierna i Måneby. 

Josefin: 
När de sitter är det den bredvid som svarar på frågorna, är snabbare än den andra, den som 
är bäst spelar mest. Det samlas en hel klump runt dem som står och pekar och visar så jag 
tycker att det fungerar dåligt med turtagning eftersom den som sitter och har kommandot 
behöver inte tänka. 

En pedagog nämner inte turtagning alls eftersom hennes elever oftast arbetar en och en vid 
datorerna.  

Turtagning observationer 

Vad gäller den fysiska turtagningen har de olika elevparen olika strategier. Johan i elevpar1 är 
den som har huvuddelen av kontrollen över tangenterna. Efter 13 minuters speltid säger Thelma 
”Jag vill göra nu” och hon tar över styrningen av spelet. Det är då två minuter kvar av speltiden. 
Eleverna byter inte plats med varandra. Elevpar 2 byter plats med varandra efter varje 
spelmoment. Innan första bytet sneglar Tobias in mot kameran och puttar på Cecilia för att byta 
plats. I elevpar 3 är det William som styr spelet under hela speltiden. I inledningen av spelet får 
eleverna skriva in namn. Elevpar 1, 2 och 4 skriver in bådas namn medan William i elevpar 3 
endast skriver in sitt eget och påbörjar spelet. Elevpar 4 påbörjar spelandet med att båda 
försöker styra spelet samtidigt. Efter två minuter säger Anna ”Men Stina, vad gör du? Du ska ta 
den!” och övertar kontrollen. Stina återfår styrningen i tre minuter av speltiden, resten tar Anna.  
Vid den kommunikativa turtagningen är det i elevpar 1, 2 och 4 framför allt den som inte har 
kontrollen över tangenterna som ger kommandon, genom ord och pekande på skärmen. Den 
som styr spelet svarar fåordigt och utför det önskade spelagerandet genom att klicka med 
musen. I elevpar 3 efterfrågar William under hela speltiden Samuels åsikt genom att ställa 
frågor som ”Hur mycket tror du att det är?”  När Samuel en gång svarar ”Jag vet! Vi klickar 
ända till hundra kanske.” så svarar William ”Nej det är ingen bra idé. Det är ju så här.” 

Turtagning Stimulated Recall 

Cecilia och Tobias i elevpar 2 som byter plats efter varje spelmoment säger att de gjorde det 
utan att tänka på det. På frågan om det är lättare att ha någon bredvid sig som kan peka och säga 
vilken uppgift man kan klicka på och inte säger de att det är mycket lättare att ha någon bredvid 
sig för att det går så snabbt i spelet. När det kommer flera uppgifter på en gång blir det svårt att 
hinna med om man spelar själv. Anna i elevpar 4 säger att ”Vi gjorde varannan gång” På frågan 
om hur de tänkte när de försökte styra tillsammans säger Anna att ”Jag vet inte, det bara blev 
så”. Båda eleverna tyckte dock att detta blev för svårt. När jag pratar med eleverna i elevpar 3 
frågar jag om de tänkte på att de aldrig bytte plats. William säger då till Samuel: ”Jag visste ju 
att du var lite smartare” . William upplever att den som har kontrollen över spelet inte behöver 
tänka lika mycket. Trots detta visar observationerna att båda eleverna i elevpar 3 ger förslag till 
lösningar när de spelar. När jag frågar vad samarbete innebär för eleverna anser två elevpar att 
framför allt turtagning är samarbete. Dessa elevpar säger att det går bra att samarbeta även om 
båda är lika duktiga på matematik. Johan och Thelma i elevpar 1 nämner inte att turtagningen är 
en del av samarbete. De pekar mer på att en är duktig och hjälper den som inte kan. Elevpar 1 
spelar inte heller något stressmoment, där fysisk turtagning var vanligt. 
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Muntlig kommunikation 

Den muntliga kommunikationen när två elever tillsammans spelar ett dataspel är av olika 
karaktär. Dessa kan vara kommandon, förklarande, bekräftande, argumenterande och 
efterfrågande av den andres åsikt.  

Muntlig kommunikation intervjuer 

Annika säger: 
Framför allt verbalt när de pratar om det och har idéer om ”Gör så här”, ”Nej”, ”Varför då? 
”Det här är bättre” ”Nej för om man delar här så blir det så” och så argumenterar de fram 
och tillbaka för en åsikt. […] Jag kan känna att de pratar mycket i det att de är tvungna att 
komma överens om vad de ska göra och de kan inte bara pröva och göra utan de måste 
diskutera och då ha en uppfattning om varför de gör och motivera varför de tycker att de ska 
göra vad. 

Anna-Karin: 
Jamen det var ju det som var så himla tydligt när jag var uppe på fritids i treorna förra året 
och de alla var så.. de slogs om att få spela Måneby och... man såg hur ivriga de var och hur 
mycket de hjälptes åt och de pratade kring problemen och så kom det andra barn och ställde 
sig bakom och var med och hjälpte till. 

Muntlig kommunikation observationer 

I elevpar 1 använder sig Thelma ofta av kommandon i kombination med pekande. Johan, som 
valt uppgiften, försöker också förklara för Thelma om uppgiften är svår: 

Johan:  Vad är hälften av 9000? 

Thelma:  Um, det vet inte jag... 

Johan:  Tänk först, vad är hälften av 8000? 

Thelma:  Jag vet inte. 

Johan:  Tänk vad hälften av åtta är. 

Thelma:  Um, det är…4! 

Johan:  Och sen behöver vi en halv till. 

Thelma:  40? 

Johan:  Och eftersom det är 1000 då kan vi tänka oss ehh…4000. 

Thelma:  Um..40. 

Johan:  4000 och en halv till. 4500 och sen ska vi ha en tredjedel av nio, vet du vad det 
är. 

Thelma:  Tredjedel. 

Johan:  Ja. 

Thelma:  Ta bort liksom… 

Johan:  Nej men om du tänker att du hoppar treskutt. Hur många hoppbehöver du för att 
liksom komma till 9? 
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Thelma:  Öhh, jag vet inte… 

Johan:  Men räkna bara tre, sex, nio. (Visar med fingrarna, ett finger för varje treskutt). 

Thelma:  Okej, det blir nio då. 

Johan:  Nej, det blir tre, sex, nio. Tre stycken trehopp. Då ska det bli 3000. 

Thelma:  Ja. 

Svårighetsgraden på spelet som Johan har valt är den svåraste. Thelma verkar inte ha kommit 
lika långt i sin kunskapsutveckling. Detta visar hon genom att säga ”Um, det vet inte jag” när 
Johan ställer en fråga.  Johan börjar förklara utanför Thelmas proximala utvecklingszon men 
förstår sedan att Thelma inte befinner sig där. Genom att säga ”Tänk vad hälften av åtta är” tar 
han ner nivån till där Thelma befinner sig. Med sin förklaring av tredjedel med hjälp av treskutt 
försöker han fortsätta i Thelmas proximala utvecklingszon. Problemet är att Johan tänker i två 
dimensioner. För honom är det självklart att när han säger tre betyder det 3000, medan Thelma 
konkret tänker tre. Pedagogen Annikas reflektioner som nämndes i turtagningsavsnittet, att det 
är bra när eleverna är jämnstarka och vill lösa uppgiften tillsammans, belyses här.  

Ett annat exempel är från elevgrupp 3 där William har valt den svåraste svårighetsgraden, något 
som gör att en uppgift tar hela tiden i anspråk utan att lösas. William som har kommandot över 
tangenterna under hela spelsessionen använder sig också av förklaringar: 

William:  Inte i kilo, det ska vara i ton.  

Samuel:  Då kör vi… det… 

William:  Ton… vet du hur mycket ett ton är? 

Samuel:  Ton? 

William:  Ja det är så här. Ton är mycket lättare..det är så här.. vad man kan bära 
(mummel). Till exempel fyra kulor.(Visar att man kan bära ett ton i handen, 
formar handen som när man håller i en kulpåse). Då är det ett ton. 

Svårighetsgraden som William har valt är för svår för båda eleverna. Trots detta försöker de lösa 
uppgiften med hjälp av gissningar. William ger förklaringar som är felaktiga men med en 
bestämd röst. Vid ett tillfälle försöker eleverna klicka på hjälp: 

Dataröst:  Ett ton är lika med tusen kilo. 

William:  Tusen kilo? Ett ton är lika med tusen kilo. Då är det… det ska inte vara minst, vi 
behöver så här mer, tror du också det? För det ska inte vara så här… ett ton. 
Man bär en liten kula och det känns inte.  

Samuel:  Jag vet! 

William:  Vadå? 

Samuel:  Vänta bläddra... eller minska… lite mer. Det ska vara noll där och fem där.  

William:  Tror du det? Menar du noll och fem? 

Samuel:  Ja. 

Willam:  Ja då… Där! 

Samuel:  Jag tror… 
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Kommunikationen eleverna emellan präglas av det jag kallar bekräftelse. William efterfrågar 
flera gånger Samuels bekräftelse genom att fråga ”Tror du också det?”. William försöker 
förbättra sin begreppsbildning genom att använda sig av konkreta material i form av kulor, även 
om den associationen är felaktig i sammanhanget. Han försöker också förmedla denna kunskap 
till Samuel. 

Elevpar 2 använder sig av enbart kommandon under hela speltiden. Upplägget bli att en styr och 
en räknar ut och pekar. Tekniska förklaringar hur kontrollerna fungerar används ibland: 

Tobias:  Den där kan du ta. Ta den. 

Cecilia:  Men hur gör man då?  

Tobias:  Man ska trycka där. (Pekar på musknapp). 

Cecilia:  Jaha. 

Tobias:  Den där kan du inte ta. 

Cecilia:  Inte heller, den där kan jag inte heller ta. 

Tobias:  Jo det kan du. 

Cecilia:  Kan jag? 

Tobias:  Ja. Den där kan du ta, den kan du ta, den som kommer nu. 

Denna typ av kommunikation är vanlig i de spelmoment där stress och tidspress förekommer. 
Elevpar 2 väljer enbart denna typ av kommunikation. Den elev som inte kontrollerar spelet 
interagerar genom att räkna ut svaret på uppgifterna och meddelar den andre vilka som är rätt. 
Om svaret blir fel eller om uppgifterna hinner försvinna efterföljs detta ofta med skratt och en 
hjärtlig kommentar till den elev som har kontrollen. 

Elevpar 4 spelar ett moment där eleverna ska klicka fram rätt antal av olika ingredienser till 
matlagning. Anna klickar bort datarösten och pratar under instruktionerna. Stina försöker hänga 
med och berätta för Anna: 

Anna:  Oj, nu hörde jag inte vad hon sa. Jag trycker där. 

Dataröst:  Oj, det blev visst inte den rätta mängden. (…) Såsen får inte bli för tjock, det 
måste vara lite vatten också. Två deciliter vatten per person.  

Stina:  Två deciliter vatten, två plus… Vad gör du? (Anna klickar fram fel antal). Det ska 
ju vara två stycken. 

Anna:  Om det är tre personer.  

Stina:  Fem! 

Anna:  Jamen nu… (Klickar på fel svar). 

Dataröst:  Oj, det blev visst inte den rätta mängden. 

Spelmomentet avslutas med att rymdvarelserna provsmakar maten och alla blir magsjuka. Det 
har Stina och Anna mycket roligt åt. De påbörjar spelet på nytt och gör då nästan alla rätt. Den 
valda svårighetsgraden ligger lite i underkant av vad de klarar av.  

Muntlig kommunikation Stimulated Recall  

• Samtliga elever anser att samarbete innebär att man ska hjälpa den andra eleven.  
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• Johan i elevpar 1 anser att samarbete är när ”någon kan allt men ger den andra en chans 
att förstå” och ”man lyssnar på vad den andra har att säga”. Eleverna i detta elevpar 
använde sig mycket av muntlig kommunikation i interaktionen. På frågan om de tror att 
två elever som kan lika mycket kan samarbeta säger de att det nog inte går. De tror inte 
heller att stresspel är det bästa för interaktionen.  

• William och Samuel i elevpar 3 har en annan syn än Johan på samarbete. De tror att det 
går att samarbeta även om båda är lika bra. William säger att ”Man kan fortfarande 
sammanfatta.” och ” Det kanske är så att någon glömmer.” 

Sammanfattning resultat 
Datorns roll som interaktionsagent när två elever spelar ett pedagogiskt matematiskt dataspel är 
att initiera uppgifter och tillhandahålla bildstöd. Det som krävs av pedagogerna är att de har den 
tekniska kunskapen om spelet och att de vet var eleverna befinner sig för att hjälpa dem att hitta 
rätt svårighetsgrad.  

Datorn ökar motivationen hos eleverna. Detta visas genom att elever gärna samlas runt 
dataspelet. Elever och pedagoger beskriver att dataspelet är roligare än traditionellt räknande i 
matematikboken eftersom det jobbiga momentet att skriva för hand försvinner, att eleverna får 
direktrespons och att endast en uppgift i taget visas.  

Genom kroppsspråk, turtagning och muntlig kommunikation kan eleverna interagera med 
varandra. Kroppsspråket visas genom att eleverna är ivriga och genom att till exempel peka på 
skärmen eller trycka på tangenterna. Känslor visas också genom kroppsspråket genom att 
sträcka armarna i luften eller att gäspa.  

Turtagningen har två sidor, den kommunikativa och den fysiska. Eleverna upplever framför allt 
den fysiska turtagningen, när de byter plats med varandra, som interaktion, ibland den 
kommunikativa. De olika elevparens spelande visade att den fysiska turtagningen blev tydligare 
vid spelande av stressiga spel på tid och den kommunikativa turtagningen var tydligare när 
speltempot var lugnare. Pedagogerna beskriver båda dessa former av turtagning. Fördelen med 
turtagning som fungerar kan vara när båda eleverna gemensamt vill lösa uppgiften tillsammans 
och nackdelarna när en av dem är mycket snabbare och tar över spelet.  

Vid dataanalysen har olika typer av kommunikation utkristalliserats. Dessa är kommandon, 
förklaringar, bekräftande och argumenterande. Alla dessa typer var tydliga i observationerna 
utom argumenterande. Argumentation beskrivs som önskvärt av en pedagog men saknades 
alltså helt. Detta kan bero på uppgifternas karaktär, där endast ett svar är rätt och det saknas 
utrymme för argumentation.  

Elevparen hade även olika typer av interaktion när de spelade. Elevpar 1, där en elev verkade ha 
kommit längre i kunskapsutvecklingen än den andra, hade en spelstil där en förklarade för den 
andra. Elevpar 2 hade en spelstil där enbart stresspel spelades där den fysiska turtagningen var i 
fokus. I elevpar 3 där den ena eleven valde den svåraste svårighetsgraden och styrde spelet hela 
tiden ägnades hela tiden till att försöka gissa rätt svar. Eleverna i elevpar 4 fnissade och 
flamsade och inledde med att klicka sig fram till synes ogenomtänkta svar, för att sedan börja 
om samma moment och försöka göra det bättre.  



 

 21 

Diskussion 

Elevernas interaktion 
Vid jämförelse med Mavrou, Lewis och Douglas (2010) forskning kunde jag i min 
undersökning finna flera likheter vad gällde elevernas interaktion . Likheterna står att finna i 
ökad motivation, kroppsspråk, fysisk turtagning och datorn som initierande av uppgifter. 
Mavrou, Lewis och Douglas beskriver den fysiska turtagningen som tillfällen där eleverna byter 
kontrollen över datorn, till exempel genom att skicka tangentbordet mellan varandra. Eleverna 
utvecklade strategier till att få en naturlig turtagning genom att spela korta spelmoment, på 
liknande sätt som elevpar 2 gjorde i min undersökning. Vad gäller kroppsspråk tar Mavrou, 
Lewis och Douglas upp pekandet på skärmen och de tolkar detta som elevens försök att 
förmedla förståelse för sina idéer. I min undersökning var pekandet framför allt frekvent vid 
spelande av stressmoment och min slutsats är att denna typ av interaktion även har ett syfte för 
eleverna att förmedla information på kort tid. Mavrou, Lewis och Douglas forskning visar att 
dataspelet kan ge ökat självförtroende och att eleverna diskuterar kring det ämne datorn 
initierar. Självförtroendeaspekten var inte särskilt synlig i min undersökning. Detta kan bero på 
den begränsade tid som observationerna utgjordes och att jag inte kan jämföra elevernas 
självförtroende när de spelar dataspel med hur de agerar under andra lärandesituationer. Vad jag 
kunde se var att eleverna inte är rädda för att svara fel på en datorinitierad fråga. En annan 
skillnad mellan våra respektive arbeten är att kommunikationen är annorlunda. Mavrou, Lewis 
och Douglas använder sig av ett dataspel med läsförståelse som syfte. Eleverna får till exempel 
inledningen på en berättelse som de ska fortsätta på. Det ger en kommunikationsform präglad av 
diskussion och argumentation. I dataspelet Matematik i Måneby är svaren på frågorna slutna, 
det finns alltså enbart ett rätt svar på frågorna. För att få till argumentation skulle ett ytterligare 
moment med öppna matematiska frågor, där ett svar inte är rätt eller fel, vara önskvärt. Vid 
initierande av uppgifter från datorn klickar eleverna många gånger bort talade instruktioner. 
Detta kan bero på att eleverna har spelat spelet förut och vet vad som sägs, men även att alltför 
långa introduktioner inte tillför något till att lösa uppgiften. Det kan också vara ivern över att få 
börja spela och interagera själv som gör att pratet klickas bort. Även Mavrou, Lewis och 
Douglas noterar att eleverna försöker klicka bort talade instruktioner från datorn men lämnar 
tolkningen därvid. 

Datorns roll 
Schofield (1995) menar att datorn ökar elevernas motivation att utföra skolarbete och anger som 
tolkning att datorn ger en variation från det traditionella arbetet. Samtliga pedagoger i min 
undersökning understryker att eleverna med stor glädje använder datorn. Två pedagoger säger 
att eleverna många gånger föredrar arbete vid datorn framför arbete i matematikboken. En elev 
bekräftar att hon hellre arbetar med datorn än med matematikboken. Hos eleverna kunde jag se 
motivationsaspekten redan i inledningsskedet då urvalet skulle genomföras. Många elever ville 
delta i undersökningen. Under observationerna kunde jag se motivationen i glada tillrop och 
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koncentration. Elevpar 3 som använder hela sin tid till en alltför svår uppgift ger inte upp trots 
att de inte kommer vidare. Pedagogerna nämner även betydelsen av snabb respons från datorn 
och att uppgifterna kommer en i taget som en motivationshöjare. I spelet Matematik i Måneby 
förstärks detta med att bygget inte blir färdigt om eleverna svarar fel. 

Pedagogroll 
Enligt min undersökning ställer användningen av pedagogiska matematiska dataspel nya krav 
på pedagogerna. Postholm (2007) ställer frågan hur lärare kan närma sig datorn som medierande 
artefakt. Pedagogerna måste göra klart för sig själva hur och när datorerna ska användas. För att 
få ett önskvärt resultat är det väsentligt att pedagogerna är insatta i spelet, både vad gäller hur 
man rent tekniskt spelar och vilka olika matematiska delar spelet täcker. Enligt tidigare anförd 
forskning av Vygotskij (2007) spelar den proximala utvecklingszonen stor betydelse för barnens 
tillägnande av kunskap. I min undersökning ansåg en pedagog att det bästa samarbetet skedde 
om eleverna låg på ungefär samma nivå kunskapsmässigt. Det kan tyckas motsägelsefullt i 
relation till den proximala utvecklingszonen. Om vi ser till datorn som artefakt så har den en 
funktion i dataspelet att initiera uppgifter men den ger även möjlighet att välja svårighetsgrad på 
spelet. På det viset kan datorn agera pedagog eller ”den som kan mer” i enlighet med den 
proximala utvecklingszonen. Undersökningen har dock visat att val av rätt svårighetsgrad kan 
vara besvärlig för eleverna själva. Därför är pedagogens roll i att hjälpa eleverna att välja 
svårighetsgrad väsentlig. Många pedagoger beskriver att dataspelet ofta är något eleverna kan 
sitta med om de är klara med det andra skolarbetet. Pedagogens tid går då åt till att hjälpa andra 
elever. Med en ökad pedagogtid skulle detta kunna avhjälpas men det finns en risk att 
pedagogerna levererar rätt svar för snabbt, eller inte ger eleverna tillräckligt med tid att tänka 
efter. Eleverna i undersökningen verkar vara mindre benägna att be om hjälp än de är när de 
räknar traditionellt i matematikboken. Kanske beror detta på dataspelets egenskap att kunna 
välja svårighetsgrad. I de situationer där en elev märker att den inte kommer vidare kan en 
lättare svårighetsgrad väljas.  

Gruppsammansättning 
Något att tänka på är gruppsammansättning om två elever ska spela samtidigt. Om eleverna är 
någorlunda samstämda i sin kunskapsutveckling, verkar den muntliga kommunikationen 
stimuleras i högre grad. Vid de tillfällen där en elev har kommit längre i sin kunskapsutveckling 
går tiden åt till att förklara för den andra. Det är i sig inte negativt, eftersom den elev som har 
kommit längre måste sätta ord på sin kunskap, men den eleven kanske inte får chansen att gå 
vidare i spelet. Att gruppsammansättningarna varieras kan vara att föredra. När en flicka och en 
pojke spelar tillsammans har pojken i undersökningen visat en svag tendens till att ta över 
huvuddelen av spelet. När två flickor eller två pojkar spelar tillsammans är det en i varje par 
som tar över i olika hög grad. På grund av urvalets begränsning är det svårt att göra någon 
generalisering gällande könens betydelse i gruppsammansättningen. Pedagogerna uttrycker 
dock att det oftare är pojkar som efterfrågar dataspel när eleverna får välja själva.  
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Nya frågor 
• Vid observationerna hade jag ingen tanke på betydelsen av gruppsammansättning när 

det gällde pojkar och flickor. Om jag skulle genomföra en större undersökning med ett 
bredare urval kan genusperspektivets betydelse vid gruppsammansättning och 
elevinteraktion vara en intressant frågeställning.  

• Ett matematiskt dataspel med öppna frågor skulle kunna ge en annan form av 
kommunikation. Jag ställer mig frågan hur kommunikation kan se ut om eleverna spelar 
ett matematiskt dataspel med öppna frågor? 

Metoddiskussion 
Vid intervjuerna upplevde jag att pedagogernas svar blev mer uttömmande beroende på att jag 
intog en hållning där jag godkände en del utsvävningar. Istället för att hålla mig strikt till mina 
frågor tog jag upp trådar från den som intervjuades. Detta ledde till att materialet innehöll en del 
som inte kunde användas i undersökningen, men även användbart material som inte hade 
kommit fram på annat sätt. Min ambition var att inte ställa ledande frågor som kunde påverka 
resultatet.  

Vid observationerna kan min närvaro ha påverkat resultatet. Eleverna visste syftet med 
undersökningen och kan genom denna vetskap ha varit mer benägna att visa sin interaktion med 
varandra. Videofilmningen i sig kan ha påverkat eleverna att agera annorlunda än de skulle ha 
gjort om jag inte hade videofilmat. Eftersom det var väsentligt för mig att ha inspelat material 
vid dataanalysen vägde det upp nackdelarna. Genom att målsmännen behövde godkänna 
videoinspelningarna var det antagligen enbart elever som var motiverade att delta i 
undersökningen som filmades, vilket också kan ha påverkat resultatet. Användningen av 
Stimulated Recall bidrog till att få en återkoppling från eleverna på det inspelade materialet.  
Det hjälpte mig att tolka det jag sett under observationerna. Stimulated Recall- sessionerna 
skedde dock två veckor efter videoinspelningarna och det kan ha varit en alltför lång tidsperiod 
emellan. Hade jag haft möjlighet hade jag genomfört detta högst några dagar efter 
inspelningarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Utgångsfrågor till pedagogerna 

• Berätta om hur och i vilket syfte ni använder datorer på skolan. 
• Berätta om hur du använder datorn i din yrkesutövnng. 
• Hur ser du på datorns funktion när det gäller interaktion mellan elev och dator? 
• Kan du ge exempel på elevers interaktion när de tillsammans spelar ett pedagogiskt 

matematiskt dataspel? Med interaktion menar jag kroppsspråk, muntlig kommunikation 
och turtagning. 
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Bilaga 2 - Observationsprotokoll 
Tid Datoragerande  Elevagerande Kroppsspråk Turtagning 
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