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Min nya mattefröken är ett troll! 
En studie om lek- och lärdatorspel i matematikundervisningen. 

Antal sidor: 33 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på om barns matematiska begreppsuppfattning 
förbättras då de spelar lek- och lärdatorspel inriktade mot matematik. Vår frågeställning är: 

- Får barn bättre begreppsuppfattning i matematik med hjälp av lek- och lärdatorspel?  

Vår hypotes är: 

- Barns matematiska begreppsuppfattning förbättras då de spelar lek- och lärdatorspelet: 
”Hugo och den magiska eken.” 

För att ta reda på om barn lär sig matematik av att spela lek– och lärdatorspel har vi valt att göra 
en kvantitativ studie i form av ett kvasiexperiment i två klasser i årskurs tre. Då två klasserna 
delades upp i en experimentgrupp och en jämförelsegrupp. Kvasiexperimentet gick ut på att de 
båda klasserna fick delta i ett diagnostiskt prov i matematik före och efter att 
experimentgruppen fick spela ett lek- och lärdatorspel.  

Det resultat vi kommit fram till genom vår undersökning är att det finns tendenser till att barn 
får en bättre begreppsuppfattning i matematik med hjälp av lek- och lärdatorspel. Ett oväntat 
resultat var att vi kunde se indikationer till att den största förbättringen gjordes av pojkarna i 
experimentgruppen. Vi har därför valt att ta upp genusfrågan i vår resultat- och diskussionsdel.  
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1 Inledning 

Det finns många debatter och mycket forskning kring datorers och datorspels negativa 

påverkan på barn. Nya medier har blivit attackerade ända sedan tidigt 1900-tal, då det började 

med Nick Carter-böckerna och serietidningar. I början av 1980-talet var det videons tur. Idag 

är det datorspelen som attackeras (Sjöberg, 1999). Vi anser att det även finns positiva följder 

av datorspel. Vi ser lek- och lärdatorspel som en stor möjlighet till ett lustfyllt lärande för 

barnen och anser också att lek- och lärdatorspel är en outnyttjad resurs i skolan och vill med 

hjälp av denna undersökning därför studera om lek- och lärdatorspel kan vara ett komplement 

till ”vanlig” matematikundervisning.  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på om barns matematiska begreppsuppfattning 

förbättras då de spelar lek- och lärdatorspel inriktat på matematik. Vi valde att inrikta oss på 

detta eftersom vi tycker att datorspel är intressant och vår uppfattning är att det borde 

användas mer i skolan. För att undersöka om barn lär sig något av att spela lek- och 

lärdatorspel har vi valt att göra en undersökning i två klasser i årskurs tre. Anledningen till att 

vi valde att avgränsa oss till matematiken var för att vi kände till en del lek- och lärdatorspel 

med inriktning mot matematik sedan innan. För att kunna ta reda på om barns matematiska 

begreppsuppfattning förbättras då de spelar ett lek- och lärdatorspel har vi utfört ett 

kvasiexperiment. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Vad säger läroplanen Lpo94? 

Skolans mål och riktlinjer säger att: 

• ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” (Lpo 94 s.5) 

• ”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall 

tillägna sig kunskaper.” (Lpo 94 s.6) 

• ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i många former så 

som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med 

varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskaps former 

och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.” (Lpo 94 s.6) 

• ”Skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande.” (Lpo 94 s.10) 

2.2 Datorn och skolan 

Datorn infördes i svenska skolor på 1970-talet men det var först 10 år senare som datorn 

började användas som pedagogiskt hjälpmedel på allvar. På 1980-talet handlade 

diskussionerna om vilka datorer som var bäst, vilket operativsystem och programspråk som 

skulle användas (Riis, 1991). 

År 1971 fick skolöverstyrelsen ett uppdrag av regeringen att inleda en försöksverksamhet för 

att undersöka förutsättningarna för "undervisning i datateknik". Detta kallades för datorn i 

skolan (DIS) och inom dess ram utarbetades och prövades ett antal försöksstudieplaner. 1980 

tog skolöverstyrelsen fram sitt första handlingsprogram för DIS. Riis (1991) tar i sin bok upp 

rapporten från DIS där det finns tre slags tänkbara skolaktiviteter som gäller datorn i skolan: 

"Undervisning om datorer och datorers användning i samhället - datalära" 

"Användningen av datorer i skolan för att modernisera undervisningen t ex användning som 

räknetekniskt hjälpmedel - ämnesknuten datoranvändning" 

"Utnyttjandet av datorer som inlärningshjälpmedel - datorstödd undervisning" (Riis, 1991 

s.15). 
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Skolöverstyrelsen bestämde att det i grundskolan skulle läggas vikt på matematik och 

samhällsorienterande ämnen i datorundervisningen. Det betonades starkt i DIS-rapporterna att 

mer forskning behövdes och att det var viktigt att utvecklingen av datatekniken och 

samhällets datoranvändning noga följs upp och att skolans undervisning förnyas kontinuerligt. 

Skolöverstyrelsens första handlingsplan sträckte sig under tre år och elva månader när det 

gällde datorn i skolan. Datatekniken skulle användas för att bygga upp undervisningen i 

matematik, natur- och samhällsorienterade ämnen. Skolöverstyrelsen hade satt ut att varje 

elev skulle få 80 timmars dataundervisning under sin högstadietid men det visade sig senare 

att varje elev endast fått mellan 8-25 timmar. Detta ledde till att riksdagen 1988 bidrog med 

mer pengar till en förstärkning av den så kallade specialfunktionärsresursen. Detta innebar att 

varje skola fick en resursperson i data och denna person fick en och en halv timmes 

nedsättning i undervisningsskyldighet (Riis, 1991).  

2.3 Datorspelets uppkomst och utveckling 

Idag är datorspelen ofta i tredimensionella, häftiga miljöer och försöker komma så nära 

verkligheten som möjligt, men så har det inte alltid varit.  Det råder skilda meningar om vilket 

datorspel som egentligen kom först. Sjöberg (1999) skriver i sin bok att det första spelet hette 

”Space war” och kom runt 1960, medan Fjellman och Sjögren (2000) menar att det första 

spelet kom 1958 och var ”Tennis for two”. ”Tennis for two” skapades i ett försök att göra 

allmänhetens besök vid ett laboratorium i USA för kärnkraftsforskning lite roligare och dra 

mer folk. Fjellman och Sjögren (2000) menar att det tog hela fyra år innan ”Space war” 

uppfanns då av ett gäng studenter som skapade spelet för sitt eget nöjes skull. 1972 kom det 

första spelet för hemmabruk, detta kallades ”Magnavox” och blev, trots sitt höga pris, en stor 

succé.  

Det amerikanska företaget Atari var det första företaget att bli riktigt framgångsrika inom 

både arkadspel1 och spel för hemmabruk. ”Pong” var det spel som var efterföljare till ”tennis 

for two” och blev det första framgångsrika arkadspelet. Utvecklingen av både datorer och 

datorspel kom nu att ta fart. Nu finns datorspel överallt och för alla, för tjejer, för killar, för 

småbarn upp till vuxna. Det är här för att stanna och dess utveckling som ett utsträckt 

nöjesmedium har bara börjat. (Fjellman & Sjögren, 2000).  

                                                 
1 Arkadspel – spelautomat som vanligtvis är uppställd i spelhall. Äldre arkadspel är elektromekaniska, t.ex. 
enarmad bandit, och åstadkommer slumpvis vinstutbetalning. Senare arkadspel är elektroniska och kan på ett 
avancerat sätt simulera flygningar m.m. t.ex. videospel. (2007-12-04 NE). 
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2.4 Pedagogiska datorspel 

Den traditionella barnboken utvecklades från uppfostringsbok till sagobok medan den digitala 

bilderbokens utveckling är helt tvärtom, från kommersiella fiction2spel till pedagogiskt3 

utformade spel för skolbruk. Pedagogiska spel idag följer oftast sagobokens uppbyggnad även 

om de innehåller rörliga bilder, ljud och text (Eriksson, 2001). 

2.4.1 Lek och lär 

Lek och lär är en genre som riktar sig helt mot de yngre barnen. På engelska kallas detta för 

edutainment och är en blandning av de engelska orden education (utbildning) och 

entertainment (underhållning). Det innebär att spelen kombinerar underhållning med någon 

form av pedagogiskt innehåll. Det finns spel för alla områden - matematik, engelska, svenska 

med mera. Några av de mest säljande spelen idag är Mulle Meck, Pettsson i snickarboden 

med flera och dessa spel är mer inriktat på lek. Lek och lär är en genre som säljer bra idag. 

Det är oftast föräldrar som köper de här spelen till sina barn eftersom de barn som är gamla 

nog att välja själva faktiskt väljer andra spel (Fjellman & Sjögren, 2000).  

Spel för de allra minsta är mer fokuserade på att peka och klicka. De utspelar sig ofta i en 

sagomiljö och roliga effekter visar sig när spelaren klickar på ett föremål. Spelen går ut på att 

lösa uppgifter som t.ex. lägga pussel, spela enkla spel eller arrangera bilder. Lek och lär 

spelen som är för de lite äldre åldrarna har lite mer pedagogiskt innehåll. Spelaren får lösa 

enkla uppgifter i t.ex. matematik, svenska eller engelska för att utöka sina kunskaper 

(Johansson, 2000).  

                                                 
2 Fiction - företeelse som saknar motsvarighet i verkligheten och i stället är fritt uppfunnen (2008-01-17 NE). 
3 Pedagogiskt – metoder för uppfostran och undervisning (2007-12-20 NE). 
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2.5 Hur barn lär sig 

2.5.1 Lärande - en beteendeförändring som resultat av erfarenhet och övning 

Lärandet är en enhetlig process som innefattar två processer: Samspelsprocessen och psykiska 

processen, som sinsemellan påverkar varandra. Samspelsprocessen som innebär att individen 

samspelar med sin omgivning exempelvis läraren som berättar om något och barnet som 

lyssnar och ställer eventuella frågor. Medan den psykiska processen handlar om det inre och 

barnets försök att relatera det läraren berättar till något som barnet känner till för att kunna 

skapa förståelse. Resultatet av denna process blir att barnet ”lär sig” det som läraren berättar 

om. Barnet kan sedan plocka fram denna kunskap vid ett senare skede i sitt lärande antingen 

för att återge kunskapen, vidareutveckla den eller för att kunna tillämpa kunskapen praktiskt. 

Det är inte alltid som denna process sker så som det var avsett, det kan ibland uppstå 

avvikelser eller fel. Om läraren t.ex. är otydlig kan det hända att barnen missuppfattar läraren 

och att de inte lär sig något, eller lär sig ”fel”, detta är ett resultat av att samspelsprocessen 

inte har fungerat som den ska. I den psykiska processen kan det också uppstå fel och 

avvikelser, så som bristande koncentration hos ett barn eller om barnets tidigare kunskaper är 

otillräckliga så att barnet inte kan ta till sig den information som läraren vill förmedla på ett 

tillfredställande sätt (Illeris, 2001).   

2.5.2 Lekens betydelse för lärandet 

Lek framhålls som en viktig del av barns lärandeprocess och ett medvetet bruk av leken antas 

gynna utveckling och lärande (Welén, 2003). Genom lek utvecklas barn socialt, motoriskt, 

känslomässigt och intellektuellt. I leken utvecklar de tankar och teorier som de provar och 

utvecklar själva och tillsammans med andra. De bekräftar och använder sig av tidigare 

kunskaper och begrepp de lärt sig då de leker. Då barn leker konstruktionslekar, utvecklar de 

förståelse för grundläggande funktioner. För barn är leken kognitiv och symbolisk, den är 

målmedveten och social och det är själva processen som är viktig och inte slutresultatet 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).  
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2.5.3 Kognitiva teorier - forskning kring hur barn lär 

Det är i de kognitiva teorierna som forskningen kring hur barn tänker och lär har sin 

utgångspunkt. Det är den kognitiva forskningen som sprider bilder om hur barns minne, 

språk, uppmärksamhet och inlärning förändras och utvecklas med tiden. Arfwedson (1992) 

menar att några stora namn inom den kognitiva forskningen är Piaget, Vygotskij och Brunner 

och att deras teorier har många gemensamma drag. De ansåg alla t.ex. att barnet konstruerar 

sin egen kunskap och att konkret handling i anslutning med problemlösningen är viktigt för 

barns utveckling av abstrakt tänkande. De ansåg också att för att kunna analysera mänsklig 

kunskap och intelligens, så måste barns motoriska färdigheter och dess praktiska 

problemlösande studeras. För att utveckla förståelse för världen menar de att barn måste vara 

aktiva och konstruktiva (Arfwedson, 1992). 

2.6 Hur barn lär sig med hjälp av datorer 

Barn är uppfinningsrika och kreativa och har ett avspänt förhållande till datorer. De har ett 

mer experimenterande och undersökande arbetssätt än många vuxna. Förstår barn inte vad 

som står i menyerna på datorerna så avskräcks de inte utan klickar glatt vidare och väljer nya 

alternativ. Om datorn finns till hands för barnen redan i förskoleåldern lär sig barnen att se 

den som ett lika självklart hjälpmedel som saxar och papper (Appelberg & Eriksson, 1999). 

2.6.1 Fysisk utveckling 

Barn uttrycker ofta glädje med motoriska färdigheter, små barn har ett stort rörelsebehov. De 

hoppar, dansar eller snurrar runt samtidigt som de språkliga uttrycker sina känslor. Detta blir 

synligt när små barn använder datorer, de hoppar upp från stolen, dansar runt stolen för att 

sedan återgå till datorn. Enligt Appelbergs och Erikssons (1999) observationer av barns 

datorhantering går det åt mycket energi för små barn innan rörelsemönstret blivit 

automatiserat, d.v.s. att det sker en koordinering när barn pekar, klickar och drar musen 

samtidigt som de ska titta på skärmen. Barn ger tydliga signaler när de är redo att lära sig nya 

saker. Då sätter de igång och försöker om och om igen. I denna process måste barnen få den 

tid de behöver.  
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2.6.2 Social-emotionell utveckling 

Appelberg och Eriksson (1999) beskriver en studie gjord 1994 av Fatouros, Downes och 

Blackwell och den visar på att datorn i ett klassrum kan fungera som ett socialt centrum och 

att datoranvändning har en positiv inverkan på barns socioemotionella utveckling. Då barn 

spelar dator i grupp övar de turtagning och samspel. De får också bättre kontakt med varandra 

när de samverkar kring datorn än under andra aktiviteter.   

2.7 Hur barn lär sig matematik 

2.7.1 Matematik i omvärlden 

Barns första kontakt med matematik sker mycket tidigt. Redan vid tre månaders ålder kan de 

urskilja det största av två ting. Genom lek och samtal med sin omvärld fångar barn upp 

matematiska begrepp som hjälper dem att förstå innebörden av begreppen form, storlek, 

mängd och massa. Barnen ordnar, sorterar och jämför, de använder sig av begrepp som rund, 

liten, mycket, kort och flera. De lägger märke till olika handlingar som andra och de själva 

utför med hjälp av olika föremål och kan därigenom uppfatta matematiska begrepp som 

minskning, ökning och delning. De uppfattar att godiset i påsen minskar allt eftersom det äter 

det, de upptäcker att om de häller vatten i ett glas blir det snart fullt. För att barnet ska kunna 

tillägna sig grundläggande aritmetiska färdigheter (den delen av matematiken som behandlar 

de fyra räknesätten) är det viktigt att barnet även integrera kunskaper om tal och räkning 

samtidigt som deras förståelse av matematik växer fram (Ahlberg, 1995).  

2.7.2 Att lära sig uppfatta tal 

Barn bör ha goda kunskaper om talområdet 1-10 eftersom detta är basen för all undervisning i 

aritmetik. Det finns ett stort intresse för hur barn lär sig att uppfatta tal eftersom förståelsen av 

de grundläggande talbegreppen är avgörande för barns fortsatta matematikinlärning. Barn 

använder sig tidigt av räkneord, men detta har för barnet inget med tal eller antal att göra, utan 

används som benämning av saker, barnet har ännu inte någon talförståelse (Ahlberg, 1995).  
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Johnsen Hoines (2006) beskriver Piagets teorier om talförståelsens utveckling. Talförståelsen 

utvecklas genom två processer - kardination och ordination. Kardination är hur varje tal 

representerar ett givet antal, t.ex. fyra katter. Ordination är hur talet står för en plats i en serie, 

t.ex. den fjärde katten. För ett barn med utvecklat kardinaltalsbegrepp spelar det ingen roll 

ifall ett antal räknade föremål t.ex. fem stenar befinner sig på bordet, stolen eller golvet, ifall 

de ligger på rad eller i en cirkel, barnet vet att det är fem stenar utan att behöva räkna om igen 

då stenarna befinner sig på en annan plats eller på ett annat sätt. För att testa om ett barn har 

utvecklat ordinaltalsbegreppt behövs två mängder föremål som naturligt kan kopplas till 

varandra t.ex. bil och bilbana, och som kan ordnas i en bestämd följd t.ex. storleksordning. 

Om barnet vet vilken den tredje största bilen är, så ska barnet utan att behöva räkna också veta 

vilken som är den tredje största bilbanan.  

2.7.3 Kursplanen i matematik 

I kursplanen för matematik kan man läsa att skolan ska i sin undervisning i matematik sträva 

efter att eleven utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter, 

vidare står det att utbildningens syfte även är att utveckla elevens intresse för matematik. 

Några mål eleven ska uppnå för slutet av det femte skolåret innefattar grundläggande 

taluppfattning, att eleven ska förstå och kunna använda addition och subtraktion. Eleven ska 

också kunna uppskatta, jämför och mäta längder, massor och tider, samt kunna använda kartor 

och ritningar (2007-12-20 Skolverket). 

2.8 Tidigare forskning 

2.8.1 ”Datorn som pedagogiskt hjälpmedel” 

Farkell-Bååthe (2000) har i sin undersökning ”Datorn som pedagogiskt hjälpmedel – effekter 

och erfarenheter av datorstöd i matematik” studerat datorns värde som inlärningsresurs. 

Hennes frågeställning är – Kan användning av datorer få påvisbara effekter på elevers 

förmåga att lösa matematiska problem? 
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Undersökningen sträckte sig över en längre period och hon undersökte elever från årskurs 

fyra till årskurs sju. I undersökningen ingick en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Dessa 

testades med ett begåvningstest i början och sedan upprepade gånger under 4 år. 

Experimentgruppen spelade sedan ett antal pedagogiska datorspel med inriktning mot 

matematik. Eleverna satt vid datorn efter ett tidsschema så att alla skulle få lika mycket tid 

(Farkell-Bååthe, 2000).  

Forskning visade att experimentgruppens resultat var påfallande bättre än kontrollgruppens. 

Hon utläser i sin undersökning att datorstödet i matematik eleverna haft under mellanstadiet 

även haft en positiv inverkan på högstadiets matematik. Hon såg även ett oväntat resultat 

vilket var att pojkar fick bättre resultat än flickor, detta tror hon kan bero på att pojkar har ett 

större intresse för apparater och tekniska leksaker. Hon menar också på att om pojkar får 

använda tekniska apparater under tidiga år skaffar de sig en förkunskap som förenat med ett 

intresse kan medföra att pojkarna lär sig att använda datorer på ett meningsfullt sätt vid 

inlärning. Pojkar är inte teknikrädda utan prövar och utforskar gärna. Skillnaderna mellan 

pojkar och flickor är så väsentliga att flickorna behöver ca.1 års längre datorstöd för att få 

samma resultat som pojkarna (Farkell-Bååthe, 2000). 

2.8.2 ”Hur kan datorn bidra till en lustfylld undervisning?” 

Flygare och Söderberg (2005) har i sin undersökning ”Hur kan datorn bidra till en lustfylld 

undervisning? – om datorprogram i matematikundervisningen” haft som syfte att hitta ett nytt 

sätt för elever att tillägna sig kunskap på ett mer lustfyllt sätt. Deras frågeställning var ”Kan 

ett datorprogram i matematik bidra till en mer lustfylld undervisning för eleverna”? De valde 

att utföra sin undersökning på sex elever från samma skola, tre pojkar och tre flickor i årskurs 

4.  

För att hitta ett nytt sätt för att tillägna sig kunskap på ett lustfyllt sätt har de använt sig av 

datorspelet Mattekungen. De använde sig av en kvalitativ studie där de intervjuade barnen 

före och efter de har spelat ”Mattekungen” samt observationer under spelandets tid. Den 

första intervjun behandlade barnens syn på matematik medan den andra handlade mer om 

elevernas syn på spel och datorspel i matematik. De lät även eleverna utföra ett antal 

räkneuppgifter före och efter för att se om de lärt sig något av ”Mattekungen” eller om de bara 

tyckte att det var roligt. Under tiden eleverna spelade spelet observerade Flygare och 

Söderberg eleverna. Eleverna spenderade 120 minuter med att spela ”Mattekungen”.  
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Resultatet i deras undersökning var att de såg en tydlig koppling mellan att ha roligt och att 

lära. De kunde också utläsa att några av barnen tyckte att det var jobbigt att behöva tänka på 

hur de skrev i sina räknehäften vilket tog bort lusten för matematik. Det kan då hjälpa med ett 

datorprogram så att eleverna slipper handskrivningen och kan fokusera mera på uppgifterna.  

De ser klart att ”Mattekungen” är ett drillprogram och att det liknar matteböckerna mycket, 

men de tycker också att det finns mer variation i datorspelet. Författarna märkte även att 

eleverna efter tiden de spelat ”Mattekungen” lärt sig de saker som de visat att de hade haft 

svårt för på mattetestet. Under intervjuerna med barnen fick de fram att barnen själva tyckte 

att det var bra att de fick använda datorer i skolan för att de kunde lära sig saker, både lätta 

och svåra. Barnen tyckte att det var bra att använda sig av datorspel i matematikundervisning 

eftersom de då kunde ha roligt och lära sig matematik på samma gång. Barnen ansåg själv att 

de hade lärt så något av att spela datorspelet ”Mattekungen”. Pojkarna tyckte att de lärde sig 

mycket då de fick sitta framför datorn tillsammans då arbetet blev mycket roligare och 

intressantare (Flygare & Söderberg, 2005). 

2.8.3 ”Dra den dit å lägg den där!” 

Alexandersson, Lindroth och Lindö (2000) har i sin undersökning ”Dra den dit å lägg den där! 

– en studie om barns möten med datorn i skolan” haft som syfte att skapa förståelse kring 

barns möte med den nya information och kommunikationsteknologin (IKT). De hade tre olika 

utgångspunkter i sin undersökning Den första punkten handlar om frågor kring barns lärande, 

deras aktiviteter vid datorn och det sociala samspelet kring datorn. Den andra punkten handlar 

om att försöka beskriva variationen av möten mellan barn och datorer. Den tredje och sista 

punken handlar om den grafiska miljöns betydelse för barnens möte med datorn.  

Projektet stäcker sig över ett års tid och involverar tre forskare och fem lärarstudenter. De 

utförde undersökningen vid tre skolenheter4 i Göteborg. På varje skola från förskoleklass till 

årskurs tre medverkade tre barngrupper. Varje barngrupp hade tillgång till två datorer och ett 

stort utbud av lek- och lärdatorspel. I undersökningen använde de sig av fältanteckningar, 

formella djupintervjuer, informella samtal och löpande observationer.  

                                                 
4 Med skolenhet menas skolor med årskurs 1-5 och även förskoleklasser. 
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Ett av huvudresultaten i undersökningen är att barnens möte med datorn upplevs som lustfyllt, 

barnen upplever en stor glädje och att de lär sig under tiden. De visade sig att barnen snabbt 

lärde sig att använda datorerna och några barn visade att de redan kunde använda datorerna 

fullt ut. Det har visat sig att datorns presentationssätt engagerar barnens alla sinnen med bild, 

ljud, ljus och rörelse, vilket fångar barnens uppmärksamhet. 

Resultatet i deras undersökning var att de kunde se att barnen ofta satt två och två vid datorn 

eller i grupper om tre eller fyra. De såg också att barnen hjälpte varandra och samarbetade då 

de satt vid datorn. De instruerade varandra och gav varandra tips då de kom till eventuella 

svårigheter. Det var också vanligt att de turades om för att det skulle vara rättvist.  

De såg också en del negativa sidor av samspelet, exempelvis då vilja och iver blev ett hinder 

då det ena barnet tog över uppgifterna och gjorde dem på egen hand. Författarna delar upp 

barnens samspel vid datorn i tre grova drag – det ena barnet handleder det andra, de 

samverkar som kompisar och att barnen samarbetar tillsammans i mindre grupp.I resultatet 

framgår också att det fanns några barn som inte förstod syftet med datoranvändning i skolan 

utan de trodde att de satt där för att lärarna ville det. De tillägnade sig färdigheter utan att veta 

vad de skulle använda dem till. Barnen förstod inte att datorn skulle användas som ett verktyg 

i skolarbetet.  

Någonting som barnen uppskattade var datorspelens omedelbara belöning som de fick vid rätt 

svar på datorspelet och kommenterade detta ofta. Genom att spelen har inbyggda mål blir en 

yttre utveckling synlig för barnen men för den sakens skull är det inte säkert att lärandet är 

optimalt. Barnen visste vad de skulle göra för att få belöningen men i många fall visste de inte 

varför de blev belönade och de reflekterade inte över vad de skulle lära sig i övningen 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2000). 
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3 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på om barns matematiska begreppsuppfattning 

förbättras då de spelar lek- och lärdatorspel inriktade mot matematik.  

3.1 Frågeställning och hypotes 

Får barn bättre begreppsuppfattning i matematik med hjälp av lek- och lärdatorspel?  

Hypotes: Barns matematiska begreppsuppfattning förbättras då de spelar lek- och 

lärdatorspelet: ”Hugo och den magiska eken.” 
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4 Metod 

Vår undersökning är kvantitativ vilket innebär vi har formulerat en fråga inom ett 

problemområde och en hypotes. Efter att vi har formulerat hypotesen gjorde vi en 

undersökning för att testa hypotesen.  

4.1 Urval 

Vi använder oss av tillfällighetsurval i vår undersökning, vilket innebär att vi själva valt vår 

population. På grund av vår tidsram har vi inte haft möjlighet att utföra ett slumpmässigt urval 

utan vi har därför fått använda oss utav tillfällighetsurval. Fördelarna med denna urvalsmetod 

är dess enkelhet och är därför användbar då man har begränsad ekonomi eller tid. Nackdelen 

med denna urvalsmetod är att den kanske inte blir representativ. Oavsett om du väljer någon 

du känner eller plockar någon från gatan kan det vara så att de har gemensamma drag, drag 

som inte finns i hela populationen. (Hartman, 2004). 

Vi tog själva kontakt med en skola och frågade om två klasser i årskurs tre var intresserade av 

att ställa upp på vårt experiment. Klasserna ställde upp, vilket resulterade i att vi nu hade en 

experimentgrupp och en jämförelsegrupp med 21 barn i varje. Eftersom vi har använt oss av 

tillfällighetsurval, är de individer som ingår i vår undersökning inte slumpmässigt utvalda, 

vilket innebär att vi har fått använda oss utav experiment med icke ekvivalenta5 grupper, 

denna metod kallas för ett kvasiexperiment. Barnen som har ingått i vår undersökning har 

tidigare inte använt datorn som hjälpmedel i matematik (Hartman, 2004). 

En nackdel i vår undersökning kan vara att eleverna fått olika undervisning i matematik då de 

har olika lärare men eftersom vi utfört ett för-test kunde vi ta reda på om det fanns en märkbar 

skillnad mellan klasserna när det gäller begreppsuppfattning i matematik (Hartman, 2004).  

                                                 
5 Ekvivalent – Likvärdig i fråga om kvalitet, funktion, verkan och innebörd. (2007-12-06 NE)  
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4.2 Etiska överväganden 

Vi kontaktade barnens vårdnadshavare via ett brev (se bilaga 1), där vi förklarade vilka vi är, 

att vi skulle utföra en undersökning, och vad syftet var med detta. Det framgick tydligt att det 

är lek- och lärdatorspelets påverkan som vi undersöker och att relevansen ligger i 

förbättringen av barnens matematiska begreppsuppfattning och inte i den enskilda individens. 

Vi informerade också om att barnen var anonyma och att deltagandet var frivilligt. 

4.3 Kvasiexperiment med icke ekvivalenta grupper 

Då deltagarna, på grund av praktiska skäl, inte har valts ut slumpmässigt utfördes ett 

kvasiexperiment med icke ekvivalenta grupper. 

Vi har använt oss av pre-test, post-test6, vilket innebar att experimentgruppen och 

jämförelsegruppen deltog i ett diagnostiskt prov innan experimentet. Därefter spelade barnen i 

experimentgruppen ett matematikbaserat lek- och lärdatorspel under två veckors tid, sedan 

skrev båda grupperna återigen samma diagnostiska prov. I vår undersökning är den beroende 

variabeln barnets begreppsuppfattning som vi påverkar genom den oberoende variabeln som 

är lek- och lärdatorspelet ”Hugo och den magiska eken”. Då man använder sig av pre-test, 

post-test mäter man den beroende variabeln, alltså barnens begreppsuppfattning, i båda 

grupperna både före och efter påverkan av den oberoende variabeln (Hartman, 2004). En 

nackdel med att grupperna är icke ekvivalenta är att det finns stor risk för att eleverna i 

gruppen har gemensamma erfarenheter, som skiljer sig från kontrollgruppens. (Nordlund & 

Rönnberg, 1993).  

Läraren som är ansvarig för experimentgruppen kommer att sätta upp ett eget schema för när 

barnen skall spela lek- och lärdatorspelet, men en förutsättning är att barnen ska sitta två och 

två, och sitta vid datorn vid två tillfällen och att varje tillfälle ska vara i tjugo minuter, det vill 

säga totalt ska varje barn spendera 40 minuter framför datorn. 

                                                 
6 Pre-test, post-test – Innebär att man mäter värden både före och efter att man påverkat individerna (Hartman, 
2004) 
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4.4 Diagnosen 

Till vår diagnos (se bilaga 2) har vi använt oss av diagnostiska uppgifter i matematik för 

användning i de tidiga skolåren som är tillverkat av PRIM-gruppen7 vid Lärarhögskolan i 

Stockholm på uppdrag av skolverket. PRIM-gruppen är en forskningsgrupp vars främsta 

fokus är bedömning av kunskap och kompetens. De tillverkar olika hjälpmedel för bedömning 

och utvärdering (2007-12-06 PRIM-gruppen). Vi valde uppgifter ur häftet utefter lek- och 

lärdatorspelet, men eftersom alla delar i lek- och lärdatorspelet inte fanns med i diagnoshäftet 

fick vi konstruera två egna uppgifter, vilket resulterade i en diagnos med åtta frågor med ett 

maxpoäng på 28. Innan vi utformade diagnosen pratade vi med barnens lärare för att ta reda 

på vart barnen befann sig i matematikutvecklingen och vad de hade jobbat med nyligen. Vi 

rådfrågade dem om uppgifterna vi hade valt så att de skulle ligga på rätt nivå. Med tanke på 

den stora variationen av matematikkunskap som fanns i klasserna ansåg lärarna att diagnosen 

skulle vara lätt för vissa barn och svår för andra.  

4.4.1 Datainsamling 

Vi planerade in en tid, till första diagnostillfället, med de båda lärarna vilket resulterade i att 

experimentgruppen fick en förmiddagstid på 40 minuter och jämförelsegruppen fick en tid på 

eftermiddagen på 40 minuter. Vid det andra tillfället fick båda grupperna en eftermiddagstid 

på 40 minuter. Om detta har påverkat resultatet tar vi vidare upp i diskussionsdelen.  

Då vi utförde den andra diagnosen fick vi veta att barnen, under de två veckorna, inte fick 

någon vanlig matematikundervisning i skolan på grund av andra aktiviteter.  

4.5 Genomförande av resultatredovisning 

Datamaterialet kommer att sammanställas genom vi för in resultaten från diagnoserna i 

tabeller (se bilaga 3). Utifrån dessa tabeller räknar vi sedan ut medelvärde, median och 

standardavvikelse (det värde som beskriver spridningen). Dessa värden kommer sedan 

redovisas i tabeller i resultatdelen. Sedan kommer t-test utföras på det insamlade materialet 

för att jämföra medelvärdena i mellan och inom grupperna. 

 

                                                 
7 PRIM – PRov I Matematik 
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4.5.1 T-test 

T-testet testar skillnaden mellan medelvärden. Med t-test kan vi mäta skillnaden mellan två 

populationer vilket vi vill göra mellan experimentgrupp och jämförelsegrupp. Vi kan även 

mäta de eventuella skillnader som finns inom de båda grupperna. Mätningen inom gruppen 

kallas för parvis mätning. T-test är en vanlig metod att använda sig utav då förändring mellan 

två mättillfällen ska mätas som t.ex. vid ett experiment (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2003). 

4.6 Beskrivning av lek- och lärdatorspelet ”Hugo och den 
magiska eken” 

Spelet vi har valt är lek och lär spelet: Hugo och den magiska eken. Vi valde detta spelet för 

att vi ansåg att det var ett bra, pedagogiskt och roligt spel. Det som vi tycker gör detta spelet 

speciellt är att det finns en historia bakom, historien gör att matematikuppgifterna blir 

meningsfulla eftersom det finns ett syfte. På baksidan står det följande: 

”Den magiska eken är ett spel som kombinerar spänning och inlärning på ett roligt sätt. I den 

magiska eken förtrollas du av många roliga spännande uppgifter samtidigt som du lär dig 

matematik, skärper ditt minne och utvecklar din förmåga till logiskt tänkande.” 

Spelets olika delar tränar addition och subtraktion, att kunna se mönster, hela och delar, 

minnet i form av ett memoryspel, procent, taluppfattning – vilket tal kommer närmast, 

digital/vanlig tid. Vi testade spelet själva och tyckte att uppgifterna presenterades på ett bra 

och tydligt sätt. En del av spelets övningar finns med som uppnåendemål för slutet av det 

femte skolåret. Dessa mål innefattar grundläggande taluppfattning, att eleven ska förstå och 

kunna använda addition och subtraktion. Eleven ska också kunna uppskatta, jämför och mäta 

längder, massor och tider, samt kunna använda kartor och ritningar (2007-12-20 Skolverket). 
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En kort presentation av spelet: Spelet börjar med att Rat och hans familj är ute på picknick. 

Häxan Scylla, som alltid haft ett ont öga till Hugo och hans familj, bestämmer sig för att 

försöka hämnas på familjen en gång för alla. För att göra detta förtrollar hon en ek i närheten 

av familjens picknickställe. Hugo och hans familj leker i skogen och hans son Rat hittar eken 

som berättar att den har tandvärk. Rat vill självklart hjälpa eken men går rakt i Scyllas fälla. 

Han går in i eken och försvinner iväg till en förtrollad skog där han möter mullvaden Mulle. 

Mulle förklarar vad som händer och ger honom en gammal karta för att hitta vägen hem. Han 

förklarar även att han måste skynda sig innan sanden i timglaset rinner ut annars är det för 

sent, då har familjen redan ätit upp tårtan.  

På kartan kan barnen välja vilka olika vägar de vill ta. Det finns åtta olika moment att utföra. 

1. Addition/subtraktion - Detta moment går ut på att rädda kaniner från att falla ner för 

vattenfallet. Detta gör barnen genom att räkna addition och subtraktion. Kaninerna står 

på stockar med en skylt över huvudet. På skylten finns det ett tal. På land finns det tre 

korgar med tre olika svartalternativ. Det gäller för barnen att lägga skylten i rätt 

svarskorg.  

2. Memory – Här gäller det för barnen att para ihop rätt bilder och att minnas vart 

bilderna ligger. Detta tränar minnet. 

3. Mönster – Detta moment går ut på att se vilken dominobricka som fattas. Tre 

dominobrickor visas med olika antal prickar på. Det gäller för barnen att se vilken 

dominobricka som passa in i mönstret.  

4. Procent – Det här momentet går ut på att skjuta pil och beräkna avståndet fram till 

piltavlan i procent.  

5. Hela/delar – Här ska barnen fylla i hur många små kvadrater som bildar en stor 

kvadrat. 

6. Klockan – På skärmen finns två klockor, en analog och en digital. En digital klocka 

visar en tid. Det gäller för barnen att flytta visarna på den analoga klockan så att den 

visar samma tid som den digitala.  

17 



7. Taluppfattning – Detta moment går ut på att barnen ska hjälpa herr fisk att växa till sig 

och bli stor så han är stark nog att hoppa över muren, från sin damm, till fru fisk, som 

bor i en annan damm. Under dammarna visas tre stenar. Den övre stenen visar ett tal 

och stenarna under visar två stycken närliggande tal. Det gäller för banen att klicka på 

det talen som är närmast talet på den övre stenen.  

8. Addition/subtraktion – I denna uppgift ska barnen svara på addition/subtraktions 

uppgifter genom att skriva rätt tal. 

Mellan de olika uppgifterna får barnen styra Rat i sin färd mot målet. De får hoppa över 

stenar, väja undan från buskar och skydda sig från attackerande fåglar och fallande kottar, vi 

tyckte att detta var ett roligt moment i spelet eftersom det blir ett avbrott i matematiken. 
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5 Resultat och analys 

Vi har utfört ett experiment som gick ut på att 42 barn skrev en diagnos i matematik men på 

grund av bortfall blev de bara 37 barn. Därefter fick 19 barn (de barn som ingick i 

experimentgruppen) spela lek- och lärdatorspelet ”Hugo och den magiska eken” under två 

veckors tid. Därefter fick alla 37 barn skriva samma diagnos igen. Vi har gjort detta för att ta 

reda på om barnens begreppsuppfattning i matematik förbättras med hjälp av lek- och 

lärdatorspel. Vi har sammanställt barnens resultat från diagnoserna i sex tabeller för att göra 

det lättöverskådligt.   

5.1 Genomförande 

Vi började med att sammanställa resultaten från diagnoserna i tabeller (se bilaga 3). Utifrån 

dessa tabeller räknade vi ut medelvärde, median och standardavvikelse (det värde som 

beskriver spridningen). Dessa värden redovisas i tabeller här nedan. Vi utförde sedan t-test för 

att jämföra medelvärdena i och inom grupperna för att kunna se om det finns några skillnader.  

En skillnad vi inte hade räknat med var att pojkarnas resultat var något bättre än flickornas på 

den andra diagnosen. Vi har valt att ta upp detta i resultat och diskussion eftersom vi finner 

detta intressant. 

5.2 Redovisning av resultaten från de diagnostiska proven 

Diagnosen (se bilaga 2) bestod av åtta uppgifter med en maxpoäng på 28. På första uppgiften 

kunde de få en poäng, på andra uppgiften var maxpoängen fyra, på uppgift tre kunde de få ett 

poäng, maxpoängen på fjärde uppgiften var två, på femte uppgiften kunde de få fem poäng, 

på sjätte uppgiften kunde de få sex poäng, på sjunde ett poäng och på åttonde uppgiften kunde 

de få åtta poäng. 
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5.3 Experimentgruppen 

Resultaten från experimentgruppen redovisas i tabell 5:3:1. Pojkarnas resultat redovisas i 

tabell 5:3:2 och flickornas i tabell 5:3:3. I tabellerna framgår medelvärdet, medianen och 

standardavvikelsen från de båda diagnoserna.  

Tabell 5:3:1 Resultatredovisning av diagnoserna för experimentgruppen 

Medelvärde Median Standardavvikelse
Diagnos 1 21,53 22 4,71
Diagnos 2 22,95 23 4,53

 

Experimentgruppen består av 19 barn, elva pojkar och åtta flickor.  

Diagnos 1 – utifrån experimentgruppens första resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 

21,53, medianen är 22 och standardavvikelsen är 4,71. 

Diagnos 2 - utifrån experimentgruppens andra resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 

22,95, medianen är 23 och standardavvikelsen är 4,53.  

Om vi tar experimentgruppens första medelvärde och jämför det med deras andra medelvärde 

ser vi att det finns en förbättring på 1,42 poäng. Medianen har förbättrats med 1 poäng och 

standardavvikelsen har minskat med 0,18 poäng. 

 

Tabell 5:3:2 Resultatredovisning av diagnoserna för experimentgruppens pojkar 

Medelvärde Median Standardavvikelse
Diagnos 1 21,72 24 4,29
Diagnos 2 24,1 25 3,78

 

Experimentgruppens pojkar är elva stycken. 

Diagnos 1 – utifrån pojkarnas första resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 21,72, 

medianen är 24 och standardavvikelsen är 4,29. 

Diagnos 2 – utifrån pojkarnas andra resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 24,1, medianen 

är 25 och standardavvikelsen är 3,78.  

Om vi har pojkarnas första medelvärde och jämför det med deras andra medelvärde ser vi att 

det finns en förbättring på 2,38 poäng. Medianen har förbättrats med 1 poäng och 

standardavvikelsen har minskat med 0,51 poäng. 
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Tabell 5:3:3 Resultatredovisning av diagnoserna för experimentgruppens flickor 

Medelvärde Median Standardavvikelse
Diagnos 1 21,25 21,5 5,55
Diagnos 2 21,38 22,5 5,23

 

Experimentgruppens flickor är åtta stycken.  

Diagnos 1 – utifrån flickornas första resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 21,25, 

medianen är 21,5 och standardavvikelsen är 5,55. 

Diagnos 2 – utifrån flickornas andra resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 21,38, 

medianen är 22,5 och standardavvikelsen är 5,23.  

Om vi har flickornas första medelvärde och jämför det med deras andra medelvärde ser vi att 

det finns en förbättring på 0,13 poäng. Medianen har förbättrats med 1 poäng och 

standardavvikelsen har minskat med 0,32 poäng 

5.3.1 Jämförelse mellan pojkar och flickor 

Med hjälp av ett t-test på 5 % signifikansnivå ville vi ta reda på om det fanns någon 

signifikant skillnad mellan pojkars och flickors resultat på diagnos två. I resultatet på t-testet 

såg vi att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan pojkar och flickor men när vi jämför 

medelvärdena kan vi se en större förbättring hos pojkarna än hos flickorna.  
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5.4 Jämförelsegruppen 

Resultaten från jämförelsegruppen redovisas i tabell 5:4:1. Pojkarnas resultat redovisas i 

tabell 5:4:2 och flickornas i tabell 5:4:3. I tabellerna framgår medelvärdet, medianen och 

standardavvikelsen från de båda diagnoserna.  

Tabell 5:4:1 Resultatredovisning av diagnoserna för jämförelsegruppen 

Medelvärde Median Standardavvikelse
Diagnos 1 19,66 20,5 5,91
Diagnos 2 19,66 21 4,86

 

 

Jämförelsegruppen består av 18 barn, elva flickor och sju pojkar. 

 

Diagnos 1 – utifrån jämförelsegruppens första resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 

19,66, medianen är 20,5 och standardavvikelsen är 5,91. 

Diagnos 2 - utifrån jämförelsegruppens andra resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 

19,66, medianen är 21 och standardavvikelsen är 4,86.  

Om vi tar jämförelsegruppens första medelvärde och jämför det med deras andra medelvärde 

ser vi att det inte finns någon förbättring. Medianen har förbättrats med 0,5 poäng och 

standardavvikelsen har minskat med 1,05 poäng. 

 

Tabell 5:4:2  Resultatredovisning av diagnoserna för jämförelsegruppens pojkar 

Medelvärde Median Standardavvikelse
Diagnos 1 18,14 22 5,76
Diagnos 2 18,86 22 3,78

 

Jämförelsegruppens pojkar är sju pojkar. 

Diagnos 1 – utifrån pojkarnas första resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 18,14, 

medianen är 22 och standardavvikelsen är 5,76. 

Diagnos 2 – utifrån pojkarnas andra resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 18,86, 

medianen är 22 och standardavvikelsen är 3,78.  
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Om vi har pojkarnas första medelvärde och jämför det med deras andra medelvärde ser vi att 

det finns en förbättring på 0,72 poäng. Medianen har inte förbättrats något och 

standardavvikelsen har minskat med 1,98 poäng. 

 

Tabell 5:4:3 Resultatredovisning av diagnoserna för jämförelsegruppens flickor 

 

Medelvärde Median Standardavvikelse
Diagnos 1 20,64 19 6,07
Diagnos 2 20,81 23 5,23

 

Jämförelsegruppens flickor är elva stycken. 

Diagnos 1 – utifrån flickornas första resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 20,64, 

medianen är 19 och standardavvikelsen är 6,07. 

Diagnos 2 – utifrån flickornas andra resultat har vi räknat ut att medelvärdet är 20,81, 

medianen är 23 och standardavvikelsen är 5,23.  

Om vi har flickornas första medelvärde och jämför det med deras andra medelvärde ser vi att 

det finns en förbättring på 0,17 poäng. Medianen har förbättrats med 4 poäng och 

standardavvikelsen har minskat med 0,84 poäng 

5.5 Statistisk jämförelse av de båda diagnoserna 

Då vi jämför de båda gruppernas medelvärde på diagnos ett och två kan vi se att 

experimentgruppen förbättrat medelvärdet från 21,53 till 22,95 vilket är en förbättring med 

1,42 poäng, medan jämförelsegruppen inte har förbättrats något.  

På den första diagnosen skiljer sig medelvärdet mellan de båda grupperna med 1,86 poäng. På 

den andra diagnosen skiljer sig medelvärdet mellan de båda grupperna med 3,26 poäng. 

På den första diagnosen gjorde vi ett t-test på 5 % signifikansnivå för att undersöka om det 

fanns någon skillnad mellan experimentgruppen och jämförelsegruppen vilket resulterade i att 

de inte fanns något signifikant skillnad.  

På den andra diagnosen gjorde vi också ett t-test på 5 % signifikansnivå för att undersöka om 

det blivit någon skillnad mellan grupperna. Resultatet från t-testet visade att det fanns en liten 

signifikant skillnad mellan de både grupperna (Konfidensintervallet är 3,29 +/- 3,13). 
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På det t-testet med 5 % signifikansnivå vi utförde på pojkarna i experimentgruppens resultat 

såg vi att det inte fanns någon signifikant skillnad (-1,4) men om vi kollar på medelvärdet ser 

vi att det finns en viss förbättring i begreppsuppfattningen. Vi utförde samma test på flickorna 

i experimentgrupp och inte heller här kunde vi se någon signifikant skillnad (-0,04). När vi 

tittar på flickornas medelvärde ser vi inte heller där någon större förbättring. Utifrån detta ser 

vi tendenser till att pojkarna har förbättrats mer än flickorna.  

5.6 Resultatsammanfattning 

På första diagnosen finns det ingen signifikant skillnad mellan experimentgrupp och 

jämförelsegrupp. Vi kan däremot se en tendens till en förbättring på den andra diagnosen i 

begreppsuppfattning i matematik, hos experimentgruppen som inte finns hos 

jämförelsegruppen. På den andra diagnosen ser vi även indikationer till att pojkarna förbättras 

mer än flickorna i experimentgruppen. Med anledning till att jämförelsegruppen inte förbättrat 

sin begreppsuppfattning ser vi ingen mening med att utföra ett t-test eftersom det inte kommer 

att visa några skillnader. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Vi anser att med de förutsättningar vi har haft har vi valt rätt metod men hade valt att göra på 

ett annat vis om möjlighet hade funnits, detta kommer vi att utveckla mer under punkten 

fortsatt forskning.  Vi har använt oss av ett kvasiexperiment och detta gjordes för att vi inom 

vår tidsram inte hade möjlighet att utföra ett slumpmässigt urval. Anledningen till det låga 

antalet deltagare är dels på grund av den snäva tidsram som fanns och dels på grund av 

ekonomiska skäl. Eftersom vi var beroende av att barnen skulle hinna spela lek- och 

lärdatorspelet fanns det ingen möjlighet att ta in fler skolor i undersökningen. Det experiment 

vi använde oss av gav resultat som kunde svara på vår hypotes.  

När vi påbörjade vår studie hade vi inte som syfte att ta upp genusfrågan, vi ville enbart 

undersöka om det finns ett samband mellan lek- och lärdatorspel och barns inlärning. Men då 

vi fick tillbaka barnens resultat på andra diagnosen, det vill säga efter påverkan, såg vi att 

pojkarna hade förbättrats mest. Detta tror vi kan bero på att pojkar ofta har ett större intresse 

av tekniska apparater och inte är rädda att pröva sig fram. Detta tyckte vi var intressant så vi 

beslutade därför att ta upp detta i vår uppsats. Detta resultat finns även beskrivet i Farkell-

Bååthes (2000) forskning.  

6.1.1 Diagnosen 

Vi pratade med lärarna för att ta reda på var barnen befann sig i sin matematikutveckling och 

rådfrågade dem om uppgifterna i diagnoshäftet. Vi fick genom lärarna veta att det fanns en 

stor bredd på barnens matematikkunskaper i klasserna. De ansåg att det diagnosmaterial vi 

utformat skulle vara lättare för vissa och svårare för andra. Detta ser vi inte som något 

negativt eftersom det är svårt att göra en diagnos som passar alla. Om vi skulle utforma en 

diagnos som är ”lagom” svår för alla barnen hade vi behövt utforma en diagnos för varje barn 

eftersom skillnaden i matematikkunskap är så bred.  
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Vi valde att inte gå in på ett ämne som var helt nytt för barnen då det kunde resultera i att 

barnen kände sig otillräckliga och struntade i att försöka lösa uppgifterna. Hade vi valt ett 

ämne som barnen inte hade någon förkunskap om hade vår undersökning troligtvis fått helt 

andra resultat. Vi diskuterade detta med barnens lärare och tillsammans kom vi överrens om 

att detta skulle vara ogynnsamt för barnen, speciellt för de i jämförelsegruppen då de skulle få 

göra två diagnoser som de troligtvis inte förstod någonting av.  

6.1.2 Lek- och lärdatorspel 

Som vi skrev i vår inledning så anser vi att datorn är något som borde användas mer i 

undervisningen i skolan och vi anser att lek- och lärdatorspel är en outnyttjad resurs. Vi tycker 

att det är konstigt att datorn och dess tillgångar inte utnyttjas mer då den första 

handlingsplanen för hur datorn skulle användas i skolan kom redan år 1980. Det föreslogs då i 

handlingsplanen att datorn i skolan skulle användas för att modernisera undervisningen och 

användas som inlärningshjälpmedel (Riis, 1991). 

Genom lek utvecklas barn socialt, intellektuellt, motoriskt och känslomässigt. När barn leker 

utvecklar de tankar och teorier som de provar och utvecklar själva och tillsammans med andra 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Av namnet kan det uttydas att lek- och lärdatorspel 

riktar sig just till leken som inlärningsmetod, vilket vi tror är ett väldigt lustfyllt sätt att lära 

på. Detta framgår i Flygare & Söderbergs (2005) undersökning, där de såg en tydlig koppling 

mellan att ha roligt och lära, då barn spelar datorspel. I Lpo94 står det att leken har en stor 

betydelse för att eleverna skall ta till sig kunskap. 

Ett problem som kan uppstå när barnen räknar matematik är om barnen inte är tillräckligt 

koncentrerade för att kunna lösa uppgifterna eller har bristande kunskaper i ämnet (Illeris, 

2001). Detta tror vi att lek- och lärdatorspelet överbygger eftersom det är spännande och 

roligt att sitta vid datorn och därför tappar de inte så lätt koncentrationen. De bristande 

kunskaperna i ämnet tror vi kan överbyggas då barnen sitter två och två och kan då hjälpas åt. 

Våra åsikter är i linje med Alexandersson, Linderoth & Lindös (2000) resultat där de såg att 

barnen hjälpte varandra och samarbetade då de satt vi datorn, de instruerade och gav varandra 

tips. Vi tror också att då barnen sitter vid datorn har de lättare för att pröva sig fram till rätt 

svar och kan på så sätt lära sig på detta sätt. Appelberg & Eriksson (1999) skriver att barn har 

ett mer experimenterande förhållningssätt till arbetet med datorer och avskräcks inte då de 

stöter på någonting de inte förstår.   
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Användandet av lek- och lärdatorspel går att koppla till kursplanen i matematik då det står att 

barnen ska utveckla sin förmåga att utnyttja datorns möjligheter och att ett syfte med 

utbildningen är att utveckla barnens intresse för matematik. Vi tror att lek- och lärdatorspel är 

ett bra sätt att få barnen intresserade av matematikämnet. Det går även att koppla det lek- och 

lärdatorspel vi har valt till kursplanen genom att det innefattar övningar med några av de 

uppnåendemål som finns för slutet av det femte skolåret (2007-12-20 Skolverket). 

6.2 Datainsamlingsdiskussion 

Vi kommer i detta stycke beskriva de yttre variablerna, omgivningen i vilken undersökningen 

utförs och vilken påverkan de kan ha haft på barnen i vår undersökning (Hartman, 2004). 

6.2.1 Utanförliggande variabler  

Utanförliggande variabler är de faktorer som man inte tagit hänsyn till då man utfört sin 

undersökning, eftersom de ligger utanför hypotesen. Det finns två slags utomliggande 

variabler, yttre och inre. Med den yttre variabeln menas omgivningen i vilken undersökningen 

utförs och vilken påverkan den kan ha på det man undersöker. Med inre variabel menas de 

egenskaper som personen som blir undersökt själv har (Hartman, 2004). En inre variabel kan 

vara att barnen hade en dålig dag. I vår undersökning kan exempel på yttre variabler vara 

atmosfären i klassrummet under diagnostillfällena.  

6.2.2 Diagnostillfälle ett 

I experimentgruppen utförde vi den första diagnosen på förmiddagen. De visste att vi skulle 

komma och att de skulle få göra en diagnos i matematik vilket resulterade i att vi upplevde att 

barnen kände sig trygga i situationen. Vi upplevde att stämningen i klassrummet var rofylld 

och att barnen var lugna, detta kan bero på att barnen precis hade haft rast och sprungit av sig.  
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 I jämförelsegruppen utförde vi den första diagnosen på eftermiddagen. Barnen visste att vi 

skulle komma men inte vad som skulle hända, detta hade inte spelat någon roll om barnen 

hade varit samlade i klassrummet från början. Men som det såg ut nu kom barnen indroppades 

allt eftersom de var klara med sin tidigare aktivitet, som var elevens val. Detta resulterade 

delvis i att det blev väldigt stökigt i klassrummet och delvis att de barnen som kom senare inte 

visste vad de skulle göra och vi kände att de var en aning förvirrade. Vi upplevde även att 

barnen var trötta och rastlösa. Detta var inte de bästa förutsättningarna för vår undersökning 

men återigen på grund av den snäva tidsramen hade vi inte några andra alternativ. Vi var även 

tvungna att anpassa oss efter de tider som lärare och barnen hade möjlighet att ställa upp. På 

grund av de olika yttre variablerna fick inte de båda grupperna samma förutsättningar, detta 

kan ha påverkat vårt resultat. Detta kan betyda att jämförelsegruppen kan ha fått ett sämre 

resultat just på grund av de yttre variablerna.  

6.2.3 Diagnostillfälle två 

Under diagnostillfälle två hade de båda grupperna mer liknande yttre variabler, alltså ungefär 

samma förutsättningar. Det var inte de bästa förutsättningarna eftersom klassrumssituationen i 

de både grupperna var relativt stökiga, detta på grund av att vi kom in mitt under en aktivitet. 

De var mitt uppe i julpyssel och var väldigt fokuserade på detta. Vi upplevde att de flesta 

barnen i båda grupperna stressade sig igenom diagnosen för att kunna återgå till sitt pyssel.  

Trots att experimentgruppen hade sämre förutsättningar under detta diagnostillfälle 

förbättrade de sitt medelvärde med 1,42 poäng. Jämförelsegruppen hade samma 

förutsättningar som vid det tidigare diagnostillfället men förbättrade inte sitt resultat alls. 

Vi skrev under punkt 6.2.1 att då de båda grupperna hade olika förutsättningar under 

diagnostillfälle ett kunde detta påverka vårt resultat men eftersom de vid detta tillfälle hade 

samma förutsättningar drar vi slutsatsen att de yttre variablerna inte hade någon större 

påverkan för då borde experimentgruppen ha skrivit ett sämre resultat under det andra 

diagnostillfället.  

Det kan också vara så att ifall experimentgruppen haft samma förutsättningar vid den andra 

diagnosen som de hade vid diagnostillfälle ett, så skulle det ha kunnat resultera i en ännu 

större förbättring. Det kan också vara så att om jämförelsegruppen haft samma förutsättningar 

som experimentgruppen vid båda tillfällena hade kunnat skriva ett bättre resultat vid båda 

diagnoserna.  
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Då vi utförde den andra diagnosen fick vi veta att barnen, under de två veckorna av påverkan, 

inte fick någon vanlig matematikundervisning i skolan på grund av julpyssel och luciafirande. 

Detta kan vi se som en fördel då det utesluter att de förbättrat sin begreppsuppfattning i 

matematik genom den vanliga undervisningen. 

6.3 Resultatdiskussion  

Vårt syfte med denna undersökning var att ta reda på om barns begreppsuppfattning i 

matematik förbättras då de spelar ett lek- och lärdatorspel. För att ta reda på detta har vi utfört 

ett kvasiexperiment, med en experimentgrupp och en jämförelsegrupp, som gick ut på att 

grupperna fick skriva en matematikdiagnos vid två tillfällen med två veckors mellanrum. 

Däremellan fick experimentgruppen spela ett lek- och lärdatorspel med inriktning på 

matematik. Vi har genom vårt resultat kommit fram till att vår hypotes ”barns matematiska 

begreppsuppfattning förbättras då de spelar lek- och lärdatorspelet: Hugo och den förtrollade 

eken” inte kan förkastas. Vår undersökning går inte att generalisera men vi kan se 

indikationer på att barns matematiska begreppsuppfattning förbättras då de spelar lek- och 

lärdatorspel.  

6.3.1  Analysdiskussion 

För att få tillförlitliga data har vi jämfört experimentgruppens och jämförelsegruppens resultat 

med varandra genom ett t-test på 5 % signifikansnivå. På första diagnosen fanns det ingen 

signifikant skillnad (1,06), på andra diagnosen kan vi dock avläsa en svag signifikant skillnad 

(2,12) mellan de båda grupperna.  Detta stämmer överrens med det resultat som Farkell-

Bååthe (2000) fick fram i sin undersökning där hon tydligt kunde se att barn förbättrade sina 

matematiska kunskaper med hjälp av lek- och lärdatorspel. Flygare och Söderberg (2005) såg 

även de i sin undersökning att barn förbättrar sina matematiska färdigheter.  

Utifrån våra tabeller, som vi har redovisat i resultatdelen, kan vi genom experimentgruppens 

medelvärde se tendenser till att deras begreppsuppfattning i matematiken har förbättrats. 

Medelvärdet på den första diagnosen var 21,53 och på den andra 22,95, detta är en förbättring 

med 1,42 poäng. 
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Vi gjorde ett T-test med 5 % signifikansnivå på pojkarnas resultat i experimentgruppen, vilket 

inte visade någon signifikant förbättring (-1,4) av resultatet mellan de båda diagnoserna. Detta 

kan bero på att antalet pojkar (11st) var för få för att få ett tillförlitligt resultat. När vi däremot 

jämför medelvärdena mellan pojkarnas diagnoser ser vi en skillnad då de på den första 

diagnosen fick ett medelvärde på 21,72 och på den andra fick det ett medelvärde på 24,10. 

Detta är en förbättring på 2,38 poäng.  

Vi gjorde även ett T-test med 5 % signifikansnivå på flickornas resultat, inte heller det visade 

på någon signifikant förbättring (-0,04) mellan diagnoserna. Tittar man på medelvärdet finns 

det inte heller någon större förbättring då medelvärdet på diagnos ett var 21,25 och på diagnos 

två 21,38.  

Genom att jämföra pojkarnas och flickornas medelvärde kan vi utläsa att pojkarnas 

medelvärde förbättrats mer än flickornas, men inte signifikant (-1,26). Vi drar linjer utifrån 

detta till Farkell-Bååthe (2000) som även hon i sin undersökning kom fram till resultatet att 

pojkarna förbättrats mer än flickorna och detta trodde hon kunde bero på att pojkar har ett 

större intresse för apparater och tekniska leksaker. Detta tror även vi kan vara en förklaring 

till skillnaden mellan pojkarnas och flickornas resultat. 

6.3.2 Validitet 

Validitet definieras som den grad till vilken forskare verkligen har mätt det han eller hon 

avsåg att mäta (Föreläsning 2007-08-21, Persson).  

Orsaken till barnen i experimentgruppens förbättring mellan de två diagnoserna behöver 

nödvändigtvis inte bero på lek- och lärdatorspelet utan kan bero på en rad andra faktorer: 

1. Historia – såsom att de har spelat ett lek- och lärdatorspel inriktat på matematik 

hemma eller räknat matematik vid andra tillfällen.  

2. Testning - eftersom vi använde oss av samma diagnos vid båda tillfällena finns risken 

för att barnen känner igen uppgifterna och därför får bättre resultat andra gången. 

3. Instrumentering – det kan ha varit något fel på diagnosen exempelvis att frågorna i 

diagnosen inte stämde överrens med övningarna i lek- och lärdatorspelet eller att 

barnen tyckte att det var tråkigt att skriva samma diagnos två gånger och därför 

presterade sämre. Barnen kan även ha upplevt lek- och lärdatorspelet för lätt/svårt eller 

för tråkigt och därför inte lärt sig något av det. 
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4. Regression – barnen kan vid det ena tillfället ha haft en bra dag och därför skrivit en 

bra diagnos och fått ett ovanligt bra resultat eller tvärtom, att barnen kan ha haft en 

dålig dag. 

5. Selektion – de två grupperna kan vara så olika att det inte går att jämföra deras 

resultat. Då de har olika lärare har de lärt sig på olika sätt och kommit olika långt i 

matematiken. 

6. Moralitet – risken finns att de barn som föll bort skulle ha fått väldigt bra resultat på 

diagnoserna eller väldigt dåliga, men eftersom deras resultat inte registreras kan det 

leda till att grupperna blir olikvärdiga (Nordlund & Rönnberg, 1993). 

6.3.3 Reliabilitet 

Reliabilitet, trovärdighet, definieras som den grad till vilken en mätning är konsekvent, det 

vill säga att flera oberoende mätningar av samma fenomen skall ge liknande eller samma 

resultat (Föreläsning 2007-08-21, Persson). Hartman (2004) kallar i sin bok reliabilitet för 

pålitlighet, vilket innebär att man skall kunna göra samma undersökning upprepade gånger 

och komma fram till samma resultat. 

6.4 Fortsatt forskning 

Denna undersökning skulle vi kunna använda som en pilotundersökning till fortsatt forskning. 

I en större undersökning vill vi använda oss av slumpmässigt urval med fler deltagare i både 

experiment- och kontrollgrupp. Vi vill forska under en längre tid för att kunna bli mer säkra 

på eventuella resultat som vi kan få fram. I en fortsatt undersökning vill vi använda oss av 

flera olika lek- och lärdatorspel och lägga större vikt vid genusfrågan.  

Något som också är intressant att forska vidare om är barnens intresse av datorer och deras 

syn på inlärning med hjälp av datorer. 
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Bilaga 1 
Hej föräldrar! 

 
Vi är två högskolestudenter som för tillfället är mitt uppe i vårt examensarbete. Vårt arbete 
handlar om barns matematiska lärande med hjälp av datorspel. 
 
Vi ska därför utföra en undersökning som handlar om datorspelets effekt på barns 
begreppsuppfattning i ditt barns klass. Vi vill poängtera att relevansen i den här 
undersökningen är datorspelets effekt och inte barnens kunskap. Undersökningen går ut på att 
barnen får utföra ett standardiserat matematiktest och barnen får sedan under en till två 
veckors tid spela ett matematiskt datorspel. Efter undersökningsperioden får barnen ta samma 
test igen för att därigenom se om datorspelet ökat deras begreppsuppfattning.  
 
Testet är anonymt och kommer inte att betygsättas! 
 
Om ni har några invändningar mot detta kan ni kontakta klassföreståndaren. Deltagandet är 
frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert barns deltagande. 
 

 
Mvh 

Jennie Eidehall & Jessica Barkström 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
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Stryk under det tal som är närmast 9? 
8 12 

 
Stryk under det tal som är närmast 7? 

5 10 
 
Stryk under det tal som är närmast 14? 

4 10 
 
Stryk under det tal som är närmast 4? 
 2  7 
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Rita ut visarna på de tomma klockorna: 

Skriv den digitala tiden:  

 

 
 



 

Bilaga 3 

 

 
Experimentgruppens resultat från de båda diagnoserna 
 
Deltagare Kön Poäng test 1 Poäng test 2

1 F 21 23
2 F 17 20
3 F 22 22
4 P 25 28
5 F 15 14
6 F 28 28
7 P 17 25
8 F 14 14
9 P 26 27
10 F 28 27
11 P 26 23
12 P 21 27
13 P 18 19
14 P 24 26
15 P 25 25
16 P 18 18
17 P 25 28
18 F 25 23
19 P 14 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Jämförelsegruppens resultat från de båda diagnoserna 
 
Deltagare Kön Poäng test 1 oäng test 2

1 F 19 20
2 F 18 17
3 P 16 20
4 F 10 13
5 F 14 13
6 P 23 22
7 F 28 23
8 F 27 26
9 F 17 17
10 P 10 9
11 F 27 27
12 P 22 23
13 F 24 23
14 F 26 27
15 P 23 23
16 P 11 13
17 F 17 16
18 P 22 22

P
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