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1 BAKGRUND

I min utbildning till grundskollärare har jag kommit i kontakt med ett begränsat
antal pedagogiska datorprogram. Jag är intresserad av att fördjupa mig mer på
området.

IT-baserade läromedel kan ses som ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel. Följande
rader i KK-stiftelsens1 rapport IT-baserade läromedel  i ITiden (2000) ger stöd för den
tanken.

Användningen av IT-baserade läromedel ökar i skolan. Men ökningen går relativt
långsamt. Eleverna är mycket positiva och nio av tio säger att IT-baserade läromedel lär
dem att söka kunskap. Åtta av tio tycker dessutom att IT-baserade läromedel ökar
motivationen i skolan. Lärarna är lika positiva, men många klagar på för dåliga
kunskaper.

ITiden nr 1/2000 s. 5

Som blivande MaNo-lärare vill jag fokusera på datorprogram som kan bli
användbara i min undervisning, i detta fall inom matematikämnet.
Matematik är ett av kärnämnena i skolan. Utifrån mina erfarenheter under olika
praktiker ute i skolorna är undervisningen i matematik fortfarande tämligen
traditionell och enahanda. Jag tror att dagens elever kräver mer än så.

När det gäller datorer och IT antar jag att denna teknik är en naturlig del i många
elevers vardag och därför anser jag att skolan bör kunna erbjuda tillgång till datorer
och IT-baserade läromedel.
I läroplanen redovisas dessutom användande av informationsteknik som ett
uppnåendemål enligt följande:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan
använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande

Lpo-94, s. 12

Min framtida undervisning i matematik (och även i övriga ämnen) hoppas jag
kunna göra så variationsrik som möjligt. I Lpo-94 står att läsa :

Läraren skall svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer
Lpo-94, s. 16

En väg till variation kan vara användandet av pedagogiska datorprogram.
Som med alla läromedel bör man vara uppmärksam på innehåll och utformning.
Att okritiskt använda datorprogram i skolan tror jag inte alltid gagnar eleverna.
Jag är därför intresserad av att granska olika program och genom denna studie få en
bild av vad det är för slags matematik som erbjuds.

                                                                
1 Stiftelsen för Kunskaps - och Kompetensutveckling
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2 SYFTE

Syftet med studien är att granska ett urval av dataprogram avsedda för matematik.
Därmed önskar jag få reda på vad det är för typ av matematikuppgifter användaren
(eleven) kan möta.
I och med detta hoppas jag erhålla kunskaper så att jag i framtiden kan välja
ändamålsenliga program att använda i min matematikundervisning. Samtidigt får
jag en övning i att analysera matematikuppgifter, vilket kan vara viktigt i en
målstyrd skola.

3 PROBLEMFORMULERING

I min studie utgår jag från följande frågeställning:
Vilka typer av matematikuppgifter kan elever möta när de arbetar med pedagogiska
program avsedda för matematik?
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4 LITTERATURGENOMGÅNG

4.1 MATEMATIK

Under denna rubrik kommer jag att, med utgångspunkt från min litteraturstudie,
beskriva matematik och matematikämnet i skolan. Med tanke på min studies
inriktning bör en sådan redovisning vara på sin plats.

4.1.1 Vad är matematik?

Litteraturen ger många olika definitioner på vad matematik är.

Bonniers svenska ordbok (1991) beskriver det som vetenskapen om rums- och
siffermässiga storheter och deras inbördes samband. Man ger också en mer
alldaglig förklaring där matematik kort och gott beskrivs som räkning.

I Wahlström & Widstrands matematiklexikon (1996) står följande att läsa:

Enligt en etablerad uppfattning är matematiken läran om tal,
om rummet och de många generaliseringar av dessa begrepp,
som skapats av det mänskliga intellektet.
I modern matematik står begreppet struktur i förgrunden;
matematiken kan beskrivas som läran om strukturer på mängder.

Wahlström & Widstrand (1996) s 278

En mer vardaglig definition ger Kristin Dahl (1995) då hon menar att matematik är
ett språk, ett verktyg och ett hjälpmedel men också fantasier, gissningar och galna
idéer!

Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) tar hjälp av  några punkter från
Utbildningsdepartementet då de ska förklara vad matematik kan vara.
Enligt dessa punkter beskrivs matematiken som

♦ en vetenskap, kanske den allra äldsta,
♦ i stor utsträckning ett hantverk, men som alla goda hantverk också en konst,
♦ ett språk och därigenom ett viktigt medel för kommunikation mellan människor,
♦ ett hjälpmedel i mycken mänsklig verksamhet från vardagslivet till avancerad teknik,
♦ en del av vår kultur som spelat stor roll i den historiska utvecklingen inom många områden,

inte enbart inom naturvetenskap och teknik utan också inom handel och ekonomi.
(Unenge, Sandahl och Wyndhamn, 1994 s 17)
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4.1.2 Vad är skolämnet matematik?

I min studie ligger fokus på matematik som skolämne. Enligt Wyndhamn (1997) är
det en matematik som riktar in sig på att utbilda elever i matematiska begrepp och
tekniker. Skolmatematiken har, enligt samma författare, en tydlig inriktning mot
tillämpning. Jag tolkar det som att eleverna ska ha "nytta av" de matematiska
kunskaper skolan förmedlar.
Wyndhamn (1997) menar att skolämnet matematik definieras genom läroplanen. I
sin studie om matematik och matematikämnet i de senaste läroplanerna har han
funnit att skolmatematiken kommit att innefatta följande områden:

♦ aritmetik
♦ geometri
♦ algebra
♦ statistik
♦ sannolikhetslära
♦ funktionslära
♦ datalära

I Lgr-80 finns samtliga ovanstående områden med. Lpo-94 innehåller också dessa
områden men inte så tydligt avgränsade utan istället inbegripna i den målstyrning
som karaktäriserar vår senaste läroplan.
Datalära är inte ett aktuellt begrepp i Lpo-94. Med tanke på den tekniska
utvecklingen talar man här istället om informationsteknologi. (Wyndhamn,1997)

I Lpo-94 ges en beskrivning av matematikämnet:

Matematik, som är en av våra äldsta vetenskaper, studerar begrepp med väldefinierade
egenskaper. Den utgår från begreppen tal och rum och har i stor utsträckning inspirerats av
naturvetenskaperna. All matematik innehåller någon form av abstraktion. Likheter mellan
olika företeelser observeras och dessa beskrivs med matematiska objekt. Redan ett naturligt
tal är en sådan abstraktion. Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och
vetenskaplig verksamhet ger formuleringar av problem i matematiska modeller vilka
studeras med matematiska metoder. Resultatens värde beror på hur väl modellen beskriver
problemet.

De senaste årens utveckling av kraftfulla datorer har gjort det möjligt att tillämpa allt mera
precisa matematiska modeller och metoder i verksamheter där de tidigare inte varit
praktiskt användbara. Detta har också lett till utveckling av nya forskningsfält i matematik
som i sin tur lett till nya tillämpningar.

Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande aktivitet
som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition.

Lpo-94 s 34
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Citatet från Lpo-94 tyder på att matematik är ett område som utvecklas och leder
till nya användningsområden. Ämnets kreativa sida, där känsla och skapande och
undersökande arbete lyfts fram, manar till aktiva elever.

4.2 ATT KATEGORISERA MATEMATIKUPPGIFTER

Matematikuppgifterna i de program jag analyserar prövar olika kunskaper. Utifrån
detta kan uppgifterna klassificeras. I litteraturen, som jag redovisar här nedan, har
jag funnit ett antal olika sätt att kategorisera matematikuppgifter.
Jag har dock upptäckt att de varierande kategorisystemen i många fall överlappar
varandra. Kategorierna har olika namn men deras egentliga innebörd kan vara
densamma. Pettersson (1994) påpekar också detta i sitt analysschema.
Därför har jag här nedan försökt att strukturera upp materialet genom att dela in
det i de fyra huvudkategorier jag funnit. De författare som hamnar inom respektive
kategori har likvärdiga eller identiska beskrivningar av sina klassificeringar av
matematikuppgifter.
De fyra huvudkategorierna är matematiskt innehåll, elevprocesser/kunskaper,
kontext samt svårighetsgrad.

4.2.1 Att kategorisera utifrån matematiskt innehåll

Magne-Thörns taxonomi i Magne (1990) bygger på sambandet mellan matematiskt
stoff och elevreaktioner på stoffet. Taxonomin innefattar tre delar: huvudområden,
kategorier och specifika elevreaktioner. De två senare delarna används för att
kategorisera elevernas reaktioner då de möter matematikuppgifter. Taxonomins
första del koncentrerar sig på det matematiska stoffet.

Magne-Thörn i Magne (1990) menar att det i grundskolan finns sex huvudområden
för matematikundervisningen.
De är:

♦ P-området språkuppfattning, språkligt innehåll och problemlösning
♦ T-området taluppfattning
♦ G-området formuppfattning, pengar, geometri, mätning, enhet
♦ ASMD-området räknesätten
♦ F-området funktioner, ekvationer, algebra
♦ B-området beskrivande statistik, sannolikheter
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I Magne-Thörns (1987) rapporter finner jag grundliga redogörelser för de fyra
första huvudområdena. Jag ger här kortfattade beskrivningar som följs av några
matematikuppgifter som passar in på området.

P-området:
Magne-Thörn (1987) menar att språkförståelse är nödvändigt för att lösa
matematiska problem. Författarna anser att det krävs både en allmän och en mera
specifik språkuppfattning i all slags problemlösning.
Matematiska problem är enligt författarna av två kategorier. Dels benämnda
uppgifter s.k. ”räkne-läreproblem”, dels praktiska problem. I den första typen av
problem är texterna till uppgifterna inriktade på att belysa förhållanden ur
verkligheten.

I en bok finns 374 sidor. Per läser 158 sidor.
Hur många sidor har han sedan kvar att läsa?

Carina, Maria och Cecilia fick 30 plommon att dela lika.
När Cecilia kom hem med sina plommon, gav hon hälften åt sin
papegoja Felix. Hur många plommon fick Felix?

Efter Magne-Thörn (1987) s 11

De praktiska problemen skiljer sig markant från ”räkne-läreproblemen”. Här ställs
problemlösaren inför en konkret situation och måste själv se problemets
förutsättningar samt välja lösningsmetod som passar efter  den information som
ges. Slutligen syftar man ofta till att använda lösningen för att besluta hur man ska
göra i den situation man befinner sig i.

Sök tre olika fabrikat av ärtkonserver. Vilken är billigast om man tänker på
burkens innehåll?

Hur mycket kostar vattnet som går åt när jag badar i badkaret?

Magne-Thörn (1987) s 13
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T-området:
Magne -Thörn (1987) beskriver taluppfattning som allt från små barns försök att
jämföra föremåls antal till matematiska abstrakta begrepp. Författarna delar här in
det matematiska stoffet i grundskolan i olika talområden. Dessa är: naturliga tal,
positiva rationella tal med högst två decimaler, övriga positiva tal med decimaler,
stambråk och enkla bråk, övriga bråk och blandad form, procent, negativa hela tal,
negativa rationella tal samt reella tal.
Några exempel på uppgifter i T-området följer här:

Vilket av följande tal är störst?

90 19  89

Förkorta följande bråk så långt det går.

6 4 3
10 8 12

Skriv i decimalform

1% 25% 40%

 Magne-Thörn (1987) s 23, 35, 37

G-området:
Här talar författarna om geometri och annat som kan ha geometrisk innebörd. När
det gäller G-området och tänkandet menar Magne-Thörn (1987) att det finns tre
huvudkomponenter:

q Allmän förmåga
q Allmän matematisk förmåga
q Spatial förmåga

Spatial förmåga är den tankeförmåga som utnyttjas i geometri speciellt. Den kan
kompenseras av god allmän förmåga eller god allmän matematisk förmåga.

Det matematiska stoffet i G-området delas in i pengar, kurva, linje sträcka, punkt,
längdmätning, vinkel och vinkelmätning, yta, område, omkrets, cirkel, triangel,
fyrhörning etc, areamätning, kroppar, volymmätning, tyngd, massa, vägning,
tidsuppfattning och tidmätning samt övriga mätningar av praktisk nytta tex
temperatur, vattenförbrukning, elmätning och effekt av energi. Här nedan ses
uppgifter som exemplifierar G-området.



11

Du köper en penna för 11 kronor och betalar med tjugo kronor. Hur
mycket får du tillbaka?

Rita en likadan linje

 Magne-Thörn (1987 ) s 49, 51

Gör mönstret färdigt så att figuren blir symmetrisk

Hur många m är

2km 5mm 15 dm

Är dessa områden lika stora?

 Magne-Thörn (1987) s 51, 53, 56

ASMD-området:
I detta område behandlas de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation
och division. Numerisk algoritmräkning hör till området. Taxonomin som helhet
kan användas för att analysera räknefel. Enligt författarna har sådana tidigare
analyser inriktat sig på naturliga tal. Man ansåg därför att huvudområdena behövde
kompletteras med de fyra räknesätten så att inget område riskera att försummas.

I sin rapport ger Magne-Thörn (1987) ett praktiskt exempel på att taxonomin kan
användas för att analysera läromedel. Författarna funderar också över
tillämpningsområden av taxonomin i framtida forskning och ger som förslag att
testa taxonomin för datoriserade program.
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Wyndhamns (1997) områden inom matematikämnet

♦ aritmetik
♦ geometri
♦ algebra
♦ statistik
♦ sannolikhetslära
♦ funktionslära
♦ datalära

(se kap 4.1.2) beskriver ytterligare ett sätt att kategorisera utifrån matematiskt
innehåll.

4.2.2 Att kategorisera utifrån elevprocesser/kunskaper

I läroplanskommitténs huvudbetänkande Skola för bildning (SOU 1992:94)
redovisas fyra olika kunskapsformer:

♦ Fakta
♦ Förståelse
♦ Färdighet
♦ Förtrogenhet

SOU 1992:94 förklarar:
Fakta är information och regler. Vi vet att något förhåller sig på det ena eller andra
sättet. Fakta är en kunskap som vi kan mäta, något vi har eller inte har, som vi
minns eller har glömt bort.

Förståelse handlar om kvalitativ kunskap, till skillnad från faktakunskapen som är
av kvantitativ art. Att förstå är att begripa, att uppfatta syftet eller innehållet i ett
fenomen. Att tillägna sig begrepp och strukturer, som byggts upp inom olika
ämnesområden, innebär att vi internaliserar kollektiva begrepp i vår förståelse av
fenomen. Därigenom får vi en grund, en gemensam referensram, som möjliggör
kommunikation.

Fakta och förståelse är intimt förbundna med varandra. Förståelsen avgör vilka
fakta vi kan se eller uppfatta. Fakta är förståelsens fundament, dock inte en
förutsättning för eller mer grundläggande än förståelse.

Färdighet är den kunskap som gör att vi vet hur något ska göras och att vi kan
utföra det. Förståelse är en teoretisk kunskapsform medan färdighet är en praktisk.
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Matematiska färdigheter är intellektuella färdigheter och innefattar t.ex. en förmåga
att utföra tankeoperationer.

Förtrogenhetskunskap är kunskapens tysta dimension och kommer till uttryck i
t.ex. bedömningar. Förtrogenhet grundar sig mycket på erfarenheter.

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet går in i och är beroende av varandra.
En matematikuppgift kan innehålla t.ex. både fakta och färdighet såväl som
förståelse.
Att kategorisera matematikuppgifter utifrån de fyra kunskapsformerna kan därför
förslagsvis handla om att dela in uppgifterna med hänsyn till vilket/vilka av
kunskapsområdena som står i fokus.

Exempel på faktakunskap inom matematik kan vara att eleven vet vad symbolerna
för de fyra räknesätten står för, vad likhetstecknet betyder eller hur en kvadrat eller
en rät vinkel ser ut. Som jag ser det ingår faktakunskaper i alla matematikuppgifter.

Färdighet är en kunskap som handlar om matematiska beräkningar ( se s. 14).
Det kan röra sig om algoritmräkning eller huvudräkning. Eleven vet hur han eller
hon ska gå tillväga för att beräkna något  och gör det rutinmässigt.

Några exempel på uppgifter som kan passa in i färdighetsområdet följer här:

Förenkla följande uttryck så långt som möjligt:
(a - 2b) (a + 2b) + (4a – a) (b + a)

Pettersson (1994) s 47

Lös ekvationen 3x + 5 = 17

Pettersson (1994) s 34

Förståelse kan t.ex. vara att eleven måste ha vissa matematiska begrepp klara för
sig. Om eleven klarar att lösa ett problem ska han kunna överföra och använda den
kunskapen i ett annat liknande problem. Om eleven har förståelse ska hon kunna
läsa matematiska problem och inse meningen med dem.
Hon ska också kunna förklara och argumentera för sina lösningar – kunna föra
matematiska resonemang (se s. 14).
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För att exemplifiera förståelseområdet tar jag upp följande uppgifter:

Två tal A och B, finns markerade på tallinjen här nedanför.
Vilket av talen C, D, E, F eller G kan visa produkten A • B

                   C            D         E        F                G

                      0,0                              1,0
  A          B

Pettersson (1994) s 26

Anders (A) skjutsar Karin (K) i en slängkälke. Här ser du
slängkälken uppifrån. Hur långt har  Anders sprungit
när Karin har åkt 20 m? (π  = 3).

Anders

                                                                                                                   Karin

Pettersson (1994) s 39

Som jag tidigare skrev hänger kunskapsområdena samman. Inte minst i den
sistnämnda uppgiften om slängkälken ser man att kunskaperna hör ihop. Uppgiften
fokuserar på förståelse men kräver både faktakunskaper ( du måste t.ex. veta vad
"π" står för) och färdighet (du måste t.ex. kunna räkna ut en cirkels omkrets).

2m   3m
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Janson (1975) talar om olika beteendenivåer i ämnet matematik. Den taxonomi han
använder grundar sig på de elevreaktioner (kunskaper och färdigheter) som krävs
för att lösa olika matematikuppgifter. Följande kategorier redovisas:

♦ Beräkningar
♦ Förståelse
♦ Tillämpningar
♦ Analys

Kategorin beräkningar innebär att eleven ska ha kunskap om specifika fakta,
terminologi och kunna utföra beräkningar enligt inlärda rutiner och regler.

Förståelse innehåller kunskap om begrepp, regler, generaliseringar, matematiska
strukturer, förmåga att kunna översätta ett sätt att beskriva ett problem till ett annat
sätt, att ta emot matematiska argument, att läsa och förstå meningen med
matematiska problem.

Tillämpningar avser att testa elevers förmåga att lösa rutinproblem, att göra
jämförelser, att analysera data samt att känna igen mönster, likformighet och
symmetrier.

Den sista kategorin, analys, innehåller förmågan att lösa problem av icke
rutinkaraktär, att upptäcka släktskap mellan olika problem, att konstruera och
kritiskt granska bevis, att formulera generaliseringar och att visa deras giltighet

de Lange (1993) i Pettersson (1994) kategoriserar matematikuppgifter utifrån tre
nivåer:

♦ Låg nivå
♦ Mellannivå
♦ Hög nivå

Då jag inte funnit den aktuella texten, vari de Lange (1993) beskriver sitt
kategorisystem, hänvisar jag här till Petterssons (1994) sammanfattning av
detsamma:

Låg nivå innefattar tekniska färdigheter, standardalgoritmer,
medelvärdesberäkningar, ritning av grafer.

Mellannivån innebär problemlösning, integration av kunskaper och matematiska
sammanhang. De Lange ger ett exempel på en uppgift på denna nivån:
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Du har med bil kört 2/3 av vägen och du har 1/4 tank bensin kvar.
Vad gör du? Motivera ditt svar.

 Pettersson (1994) s17

I hög nivå finns matematiskt tänkande och resonerande, kommunikation, kritisk
granskning, tolkningsarbete, reflektion, kreativitet och generaliseringar. Här ska
man finna övertygande argument för sin lösning. Problemen är ofta av typen att
eleverna ska konstruera något genom att komplettera ett givet problem. Ett
exempel på problem inom denna nivån är:

Martin bor tre km från skolan och Alice fem km.
Hur långt bor de ifrån varandra?

Pettersson (1994) s 17

Wyndhamn (1990) redovisar Davis och Hersh (1983) två sätt att kategorisera
matematik. Han talar om två olika slags matematik:

♦ Algoritmisk matematik
♦ Dialektisk matematik

Författaren exemplifierar:

Löser man ekvationen x2   = 2,  x > 0 genom successiva approximationer enligt
iterationsformeln xn + 1 = 0,5 (xn + 2/xn), n = 1, 2, 3,…… löser man ekvationen
algoritmiskt.
Löser man ekvationen grafiskt genom att söka skärningspunkten mellan
”kurvan y = x2  - 2” och positiva x-axeln, använder man en dialektisk lösningsmetod.

Wyndhamn (1990) s 46

Wyndhamn (1990) talar också om två huvudområden i matematikämnet:

♦ Matematiska beräkningar
♦ Matematiska resonemang

De båda områdena går in i varandra. Det ena kan inte fungera utan det andra, de
förutsätter varandra.
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Beräkningar är algoritmisk matematik.  Algoritm är en beräkningsmetod som
arbetar stegvis efter ett bestämt mönster. Som exempel kan ges uppställning,
ekvationslösning och derivering. För att följa och arbeta efter en algoritm, ”regel”
behövs inte någon förståelse för det matematiska resonemanget som ligger bakom
beräkningen. Här talar man om rutin-färdigheter eller mekanisk räkning.
Matematiska resonemang hör ihop med dialektisk matematik. Här handlar det om
en mindre formell matematik. För att klara att resonera kring matematiska problem
måste man behärska vissa begrepp och kunna se sambandet mellan dessa.

Romberg m.fl. (1992) kombinerar innehåll, kunskaper och processer då han
använder följande klassificeringar:

♦ Momentet
♦ Processen
♦ Nivån

En matematikuppgift sorteras på detta sätt efter momentet som prövas, efter
processen som krävs för att svara rätt på uppgiften och efter den nivå som krävs
för att lösa uppgiften.

4.2.3 Att kategorisera utifrån kontext

Med kontext menas här till vilket sammanhang informationen i de olika uppgifterna
hör. Utifrån sammanhanget hämtar eleverna kunskap från olika områden.
Pettersson (1994) talar om matematisk kunskap, vardagskunskap och annan
ämneskunskap.

Då jag ska kategorisera utifrån kontext tittar jag på sammanhanget.
Det betyder att uppgifter som innehåller information som berör matematik hamnar
i kategorin matematisk kontext.
En sådan uppgift kan se ut enligt följande:
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Beräkna triangelns area

(cm)

5,0   5,0

6,0

Pettersson (1994) s 43

När jag i min studie talar om vardaglig kontext menar jag att matematikuppgiften
innehåller information relaterad till vardagen.
Följande uppgift får exemplifiera:

Tågen på Roslagsbanan fraktar dagligen 12000 passagerare, varav 80 % under
rusningstid. Hur många busturer med 60 passagerare i varje buss, skulle behövas
under rusningstid om tågtrafiken blev stående?

Pettersson (1994) s 38

Uppgifters information kan också vara relaterad till andra ämnesområden.
Pettersson (1994) ger inga sådana direkta exempel på uppgifter men hänvisar till
matematikuppgifter som ingår i vissa teman som hör till ämnena samhällskunskap
och geografi.

4.2.4 Att kategorisera utifrån svårighetsgrad

Ytterligare ett sätt att kategorisera uppgifter är att dela in dem efter svårighetsgrad.
Bell, Costello & Kuchemanns (1983) fem punkter beskriver vad som påverkar en
uppgifts svårighetsgrad:

♦ kontext
♦ läsbarhet hos uppgiften
♦ storlek och komplexitet hos de ingående talen
♦ antal och typ av operationer och steg
♦ antal distraktioner
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En uppgifts svårighetsgrad kan bero på hur väl eleven känner igen kontexten.
Förslagsvis kan detta ses som att ju mer familjärt sammanhanget är, där uppgiften
uppträder, desto större chans har eleven att lösa problemet.
Kan eleven läsa, tolka och förstå texten till uppgiften bör detta också underlätta.

Man kan anta att ju större och mer komplexa tal problemet innehåller desto högre
är dess svårighetsgrad. Detsamma kan antas gälla ju fler och mer komplicerade
räkneoperationer som måste utförs för att få rätt lösning.
Slutligen talar författarna om distraktioner. Med det menas fakta som finns i
uppgiften, men som inte behövs för att lösa uppgiften. Svårighetsgraden kan antas
stiga med ökat antal distraktioner

Jag ska försöka förtydliga ytterligare genom att redovisa ett antal
matematikuppgifter som Pettersson (1994) i sin rapport har betecknat som svåra.
Målgruppen för följande uppgifter var elever som gick s.k. allmän
kurs i matematik.

Hur många fler invånare fanns det per kvadratkilometer i
Sri Lanka än i Sverige den 1 januari 1988?

Pettersson (1994) s 94

Hur stor andel av teproduktionen exporterades år 1986?
Svara i hela procent

Pettersson (1994) s 95

Fakta om Sverige:

Folkmängd 1988-01-01: 8,4 miljoner
Areal: 450000 km2

Fakta om Sri Lanka:

Folkmängd 1988-01-01: 16,5miljoner
Befolkningstillväxt / år: 1,4 %
Invånare / km2   : 242

Produktion och handel i
1000-tal ton år 1986

Vara Produktion Import Export

Ris 1700 182 …….

Te 215 ……. 198

Natur-
gummi 145 ……. …….
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Elefanter används vid skogsarbete i Sri Lanka.
En elefant kan dra en stor stock som är 6,0 meter lång
och som har en diameter på 0,6 meter.
Hur mycket väger en sådan stock då en kubikmeter
av detta träslag väger 900 kg?
Avrunda resultatet till hundratal kilogram.

Stockens volym V = π  • r • r • h
Räkna med π  = 3

Pettersson (1994) s 95

Biståndet till Sri Lanka fördelade sig i slutet på 80-talet på följande sätt.
Jordbruk och hälsovård fick lika mycket vardera. Undervisningen fick dubbelt så mycket
som jordbruket. 11% av det totala biståndet gick till ”övrigt”.
Hur många procent fick hälsovården?

Pettersson (1994) s 97

Hur stor effekt har kraftverket i Kotmale uttryckt i kilowatt ( kW ) ?

Pettersson (1994)  s 97

Från flygplatsen strax utanför huvudstaden Colombo
kan man flyga med helikopter till Kotmale.
Ungefär hur många mil är flygresan?
( En karta finns. Helikopterlinjen är markerad med rött på kartan. Vid kartan finns
skalan angiven.)

Pettersson (1994) s 98

I ovanstående uppgifter menar Pettersson (1994) att en eller flera svårighetsgrader
finns representerade i form av stora tal, flera lösningssteg och/eller att nödvändiga
uppgifter finns i tabeller, diagram eller faktarutor ( läsbarheten försvåras ).
De två första och två sista uppgifterna innehåller distraktioner då en del av
tabellernas och kartans information inte behövs för att lösa uppgiften.

Kraftverket i Kotmale:
Effekt 201 MW

Antal anställda: ca 200 personer
Arbetarlön 1989: 50 rupier / dag

1 MW = 1 miljon watt
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4.2.5 Ett analysschema

Pettersson (1994) redovisar i sin rapport från Skolverket ett analysschema som kan
användas för att kategorisera matematikuppgifter.

Analysschemat baseras på de kategorisystem jag har beskrivit här ovan. Pettersson
(1994) redovisar kortfattat Jansson (1975), Romberg mfl (1992), Magne-Thörn
(1990), De Lange (1993) och Bell, Costello & Kuchermann (1983). Även
läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning SOU 1992:94 har en plats i
Petterssons schema.

KATEGORISERING AV MATEMATIKUPPGIFTER

Svårighetsgrad
Familjär kontext (innehållet i uppgiften)
Läsbarhet
Storlek och komplexitet hos de ingående talen
Antal och typ av operationer och steg
Distraktioner (antal upplysningar som finns i uppgiften, men som inte behövs för
att lösa uppgiften)

Uppgiftskaraktäristika
Matematiskt innehåll (geometri, statistik osv.)
Process
Tillvägagångssätt
Problemets struktur
Kontext: vardagskunskap, matematisk kunskap, annan ämneskunskap
Fakta
Förståelse (begrepp)
Färdighet (beräkning)
Rutinproblem (låg nivå)
Icke-rutinproblem (mellannivå)
Kreativitet (hög nivå)

Magne-Thörns kategorier:
P (språk och språkligt innehåll, T (taluppfattning), G (formuppfattning, pengar,
geometri, mätning, enhet), ASMD (räknesätten), F (funktioner, ekvationer,
algebra), B (beskrivande statistik, sannolikheter)

Ovanstående kategorier överlappar varandra till viss del.

Pettersson (1994) s 91

Pettersson (1994) har använt sitt schema då hon granskade matematikuppgifter i
Skolverkets nationella utvärderingen av grundskolan vårterminen 1992.
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4.2.6 Ett sammanfattande analysschema

Då jag nu själv ska analysera uppgifter i olika matematikprogram önskar jag ett
slags schema eller arbetsgång att utgå från. Min tanke är därför att jag, utifrån de
fyra huvudkategoriernas innehåll, ska göra ett analysschema.  Analysschemat har sin
utgångspunkt i Petterssons (1994) schema. Min avsikt är att dess innehåll ska spegla
de olika författarnas kategorier. Ett sådant analysschema kan se ut enligt följande:

Matematiskt innehåll
P-området
T-området
G-området
ASMD-området 
F-området
B-området 

Elevprocesser/kunskap
Fakta
Förståelse
Färdighet
Förtrogenhet

Kontext
Vardaglig
Matematisk
Annat ämne

Svårighetsgrad
Läsbarhet
Storlek och komplexitet hos de ingående talen
Antal och typ av operationer och steg
Distraktioner (antal upplysningar som finns i uppgiften, men som inte behövs för
att lösa uppgiften)

Tanken med analysschemat är att de aktuella matematikuppgifterna kommer att
granskas med avseende på samtliga huvudkategorier.

Här nedan ger jag några kommentarer till det sammanfattande schemat.

Matematiskt innehåll
Då jag granskar matematikuppgifter utifrån denna kategori tittar jag på det
matematiska stoffet. Jag utgår från momentet som uppgiften prövar, t.ex. geometri,
statistik, algebra etc. och delar in uppgifterna efter vilket område de passar in i. Man
kan tänka sig att en uppgift kan passa in på flera än ett område.
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De områden jag använder är Magne-Thörns huvudkategorier (se kap 4.2.1 s. 6-9 för
närmare beskrivning).

Elevprocesser/kunskaper
Här tänker jag att matematikuppgifterna kategoriseras med avseende på de
kunskaper och den process som krävs av eleven för att kunna lösa dem.

De fyra kunskapsformer fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet hör hit. Dessa
punkter använder jag rakt av i analysschemat. I kap 4.2.2 har jag gjort ett försök att
beskriva dessa kategorier och ytterligare ett antal andra.

I det sammanfattande schemat  innefattar några av de fyra kunskapsformerna flera
av de övriga kategorierna enligt följande:
I litteraturgenomgången beskrivs kategorierna mellannivå, hög nivå och analys.
I det sammanfattande schemat ingår dessa delar i förståelse. Anledningen till detta
är att man kan se att dessa delar har en liknande innebörd.
På motsvarande sätt ser jag rutinproblem, tillämpningar och låg nivå som kategorier som
hör till färdighet.

Förtrogenhet kommer med erfarenhet. Jag är tveksam om jag kommer att kunna
kategorisera några matematikuppgifter utifrån detta hänseende. En tanke kan vara
att jag t.ex. kommer att finna att programmet i sig är av den art att eleven, genom
att använda det regelbundet, så småningom kommer att kunna tillägna sig
förtrogenhetskunskap inom det aktuella matematikstoffet.
Jag får hänvisa till vad jag kommer fram till i resultatdelen angående denna kategori.

Kontext
I det sammanfattande schemat utgår jag från vardaglig kontext, matematisk kontext
och annat ämne. I kap 4.2.3 ges en beskrivning av vad dessa kategori kan innebära.

Svårighetsgrad
Den sista huvudkategorin delar in matematikuppgifter efter svårighetsgrad.
Kap 4.2.4 redogör mera utförligt för vad detta kan innebära.

Jag har några betänkligheter när det gäller att bedöma läsbarheten hos uppgifterna.
Här tror jag att jag kommer att stöta på problem. Det kan bli svårt för mig att
avgöra hur svårt eller hur lätt en uppgifts text är att läsa. Läsbarhet är en individuell
faktor, där varje elev har olika förmåga. Vad som anses vara lättläst av en elev, kan
av en annan tyckas vara för svårt. Jag är därför tveksam till om jag i min studie
kommer att kunna kategorisera uppgifter utifrån deras läsbarhet.
Resultatdelen får visa om min tveksamhet är befogad.
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4.3 ATT KATEGORISERA DATORPROGRAM

Jag har i litteraturen funnit två författares sätt att kategorisera datorprogram.
Därmed har jag också funnit ett stöd för mitt urval av program.

Jedeskog (1993) beskriver en indelning av datorprogram utifrån en fyrfältsmodell:

"program med innehåll"

verktygsprogram

Fig.1 Efter  Jedeskog (1993) s. 17

Drillprogram innebär i huvudsak att användaren besvarar frågor på skärmen eller
följer givna kommandon. I matematikundervisningen kan detta t.ex. innebära att
eleven tränar multiplikationstabeller.

Program där eleven "skapar själv" kan handla om att eleven utgår från ett yttre
"skal" och själv bestämmer innehållet. Ordbehandlingsprogram är ett sådant
exempel. Det innefattar även program med innehåll t.ex. en databas, där
användaren bestämmer hur innehållet ska användas.

Verktygsprogrammen har inget direkt innehåll. Det kan handla om ren
tangentbordsträning eller färdighetsprogram.

Program med innehåll kan innehålla fakta och upplysningar som eleven kan välja
bland för att lösa en uppgift. (Jedeskog, 1993)

När det gäller matematikundervisning framhåller Jedeskog (1993) två sorters
program. Den ena är s.k. drillprogram där exempel på innehåll har givits här ovan.
Den andra kategorin är program inriktade mot problemlösning. 

drill "skapa själv"
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Öjelund i Gran (1998) har gjort en indelning av didaktiska matematiska
datorprogram enligt följande

Fig 2 Efter Öjelund i Gran (1998) s 207

Öjelund (1998) pekar bland dessa ut tre stora huvudkategorier:

♦ Mindre program, som endast berör ett visst avsnitt inom matematikkursen
♦ Större program, som berör flera moment inom matematikkursen
♦ Program för mera komplex problemlösning

Didaktiska
datorprogram i
matematikinlärningen

Småprogram
Ett tema

Drillprogram
Ev. tävlingsmoment

Begreppsförklarande

Problemlösningsprogram
Inte ”rätt” svar utan bästa strategi
sökes

Stora program
Flera teman
Ev. tävlingsmoment

Läraren kan
påverka
innehållet

Kalkylprogram

Statistikprogram

Databasprogram

Andra verktygsprogram

Innehållet
kan inte
påverkas
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5 METOD

Jag redogör här för hur jag har gått till väga med min analys av de olika
datorprogrammen.

5.1 METODVAL

Min studie kan ses som dels beskrivande och dels som tolkande.
Andersen och Gamdrup (1994) menar att i beskrivande undersökningar är syftet att
beskriva ett fenomen med avseende på dess utbredning, omfattning, sammanhang
mm. Min studie syftar till att beskriva matematikuppgifter som elever möter i olika
datorprogram. Matematikuppgifterna ser jag som fenomenet och
datorprogrammen som det sammanhang i vilket fenomenet ska belysas.

Den tolkande delen av studien består i att jag försöker få en förståelse för vilka
typer av uppgifter som förekommer. Jag tolkar uppgifterna och de kategorier de
kommer att placeras in i.

5.2 URVAL

Jag fick efter kontakt med VD på LärMedia i Linköping tillgång till de olika
datorprogrammen. De aktuella programmen och många andra program finns på
LärMedia som demonstrationsmaterial för företagets kunder.
I det första urvalsskedet fick jag hjälp av personal på LärMedia som plockade fram
de matematikprogram som företaget har butikslicens för.
Därifrån grundar sig mitt urval av programvara på två faktorer:

♦ Vilken åldersgrupp programmet riktas till
♦ Vilken kategori programmet tillhör

Då jag själv ska undervisa i år 4-9 riktar jag mitt intresse mot program som är
avsedda för dessa åldersgrupper. Bland detta urval har jag sedan valt ut program
med avseende på den kategori de tillhör. Mitt stöd i det urvalet hämtar jag från
Öjelunds i Gran (1998) kategorisering av didaktiska matematikprogram.
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5.2.1 Materialpresentation

I tabellen här nedan redovisar jag de utvalda programmen och vilken programtyp
de tillhör. Vid denna indelning utgick jag från Öjelunds i Gran (1998)
kategorisering. Jag anger också hur många didaktiska matematikprogram , av
samma typ som de utvalda, som LärMedias urval innehåller.

Tabell 1 Översikt av granskade program

Programtyp Utvalda program Antal program av samma
typ

Småprogram Grafmatte
                    6

Småprogram Geometri

Problemlösningsprogram Matador
1

Stort program Tim räddar Clara
8

Blandning av
Problemlösningsprogram
och stort program

Chefrens pyramid
2

Grafmatte är ett huvudräkningsprogram som riktar sig till elever i åk 1 - 9 samt
inom specialundervisning och i särskolan.
Det kan ses som ett småprogram och drillprogram. Användaren besvarar frågorna
på skärmen och får direkt respons om svaret är rätt eller fel.

Eleven väljer själv område (addition, subtraktion, multiplikation eller division) och
typ av övningar inom området. Varje övning innehåller 10 eller 20 frågor, eleven
väljer ett av dessa alternativ.
Användaren kan också sätta upp ett mål för varje övning. Fem staplar visar målen,
nummer 1 är lägst och nummer 5 är högst. Eleven väljer vilket mål han/hon vill ha
genom att klicka på motsvarande stolpe.
I en informationsruta står: Ju högre mål du väljer, desto bättre måste du vara.
I praktiken innebär det att ju högre stapel eleven valt desto snabbare måste
han/hon ge svaret.
Efter varje avslutad övningsomgång kan eleven skriva ut sina resultat.
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Geometri är, enligt programtillverkaren, ett program som tränar och lär in geometri.
Det passar in i kategorin småprogram där både begreppsförklaring och drillning
ingår. Programmet riktar sig till åk 7-9.
Programmet innehåller övningar och uppgifter inom plan- och rymdgeometri samt
enheter. En miniräknare, gradskiva och linjal syns på skärmen och kan användas
som hjälpmedel. Till varje område finns ett teoriavsnitt där begrepp, formler och
olika beräkningsmetoder förklaras.
I varje område ingår också tester på tre olika nivåer: lätt, medel och svårt.

I mitt urval finns två småprogram med. Anledningen till detta är bl.a. att jag anser
att dessa två program är representativa för kategorin.
Kategorin innebär att programmet har ett tema. Grafmatte och Geometri
behandlar två olika teman. Jag tyckte att det skulle vara intressant att se hur två
olika områden kan framställas i didaktiska datorprogram.

Matador är ett problemlösningsprogram ämnat för elever i åk 4 - 6.
Användaren kan välja att arbeta med problem från tre olika nivåer. Problemen på
nivå 1 är av enklare art än problemen på nivå 3.
Till varje nivå finns metodproblem som eleven först kan öva på eller gå tillbaka till
om svårigheter uppstår på den aktuella nivån.
Problemen presenteras ett och ett och en röst läser upp texten. Till varje problem
finns en s.k. "svarare" där eleven knappar in svaret. Svararen har flera funktioner
som gör att användaren t.ex. kan få extrafrågor, hjälp eller repetition. Svararen kan
också fungera som en miniräknare.
Ett visst tävlingsmoment ingår då eleven samlar poäng för varje rätt svar.

Tim räddar Clara är ett stort program med flera teman. Hela programmet är
utformat som ett spel, så tävlingsmomentet dominerar. I spelet ska eleven hjälpa
Tim att lyckas med sitt uppdrag. För att kunna göra det måste eleven uppfylla fyra
inlärningsmål: kunskap om tal, konstruera och känna igen funktioner, behärska
räkning med decimaltal och kunskap om problemlösning. Vissa moment i spelet
hör hemma bland drillprogrammen. Programmet riktar sig till elever från 11 års
ålder.
En del av programmet kallas för Arkiv och lektioner. Här finns alla de uppgifter
eleven möter under spelets gång samlade. Syftet med detta är att man som lärare
ska kunna använda programmet för att träna vissa av momenten med eleverna.
I delen Övningar och prov ges ytterligare övningar och test på momenten som
programmet innehåller.
Till varje typ av övning hör ett teoriavsnitt som förklaras muntligt och skriftligt.
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Chefrens pyramid är en blandning av stort program och
problemlösningsprogram. Programmet riktar sig till elever i åk 4 - 9.
Användaren är fången i Chefrens pyramid och för att ta sig ut måste hon/han
passera ett sextiotal rum. För att ta sig från ett rum till nästa måste man lösa det
aktuella rummets problem. Det kan handla om olika huvudräkningsmoment eller
problemlösning inom t.ex. statistik, procent och räkning med tid. Även klassiska
problem som Tornen i Hanoi ingår liksom faktakunskaper inom t.ex. geometri men
också inom andra ämnen än matematik.
I många fall måste eleven hämta information "utanför" programmet t.ex. i
uppslagsverk för att kunna lösa uppgifterna. Det hela sker under tidspress och
tävlingsmomentet dominerar.
I programmet finns inga teoriavsnitt som förklarar de matematiska momenten eller
ger begreppsförståelse.

5.3 MATERIALBEARBETNING

Från LärMedia fick jag låna hem programmen, ett i taget, för att kunna sitta i lugn
och ro vid min egen dator.
Jag gick igenom varje program genom att jag löste uppgifterna som presenterades
eller enbart observerade uppgifterna och tolkade dem.
På grund av den stora mängd problem och uppgifter som finns i varje program ( i
Matador finns t.ex. närmare 900 st) skulle det ha tagit alldeles för lång tid att gå
igenom varje problem. Därför nöjde jag mig med att välja ut några typiska problem
ur varje område som finns med i programmen. De aktuella problemen ansåg jag
vara representativa för de olika programmen. De utvalda problemen är av samma
eller liknande sort som de problem användaren kommer att möta i de olika
programmen.

Då jag slutligen skapat mig en bild av programmet som helhet började jag att
kategorisera uppgifterna utifrån det analysschema som jag presenterade i kap 4.2.6.
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6 RESULTAT

I detta avsnitt redovisar jag de resultat jag kommit fram till i min studie. Jag
behandlar programmen ett och ett. Utifrån mitt analysschema kategoriserar jag det
matematiska innehållet i varje program och exemplifierar med uppgifter tagna ur
programmet.

6.1 GRAFMATTE

Matematiskt innehåll
Uppgifterna presenteras en och en enligt följande exempel:

4 + 5 = 5 - 2 =

12 • 5 = 14 / 7 =

Av övningarna kan jag utläsa att det matematiska innehållet hör till
ASMD-området (de fyra räknesätten).
Addition, subtraktion, multiplikation och division är de räknesätt som de olika
övningarna baserar sig på.

Elevprocesser/kunskaper och kontext
Fokus ligger på faktakunskaper ( t.ex. veta vad symbolerna för de fyra räknesätten
står för) och färdigheter i form av huvudräkning. Kontexten är rent matematisk.

Svårighetsgrad
Det förekommer ingen text till uppgifterna. Eleven måste klara att läsa siffror och
symboler för de fyra räknesätten.

I de olika övningarna varierar storleken hos de ingående talen. Inom addition och
subtraktion är de minsta talen representerade i uppgifter som:

2 + 3 =

4  -  2 =

De största talen inom samma två räknesätt finns i övningar som:

2123 + 3236 =

687 - 60 =
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Komplexiteten kan representeras av tiotals- och heltalsövergångar i addition och
subtraktion med heltal och decimaltal:

77 + 6 = 76 - 8 =

2,8 + 2,5 = 9,2 - 8,9 =

Små tal inom multiplikation och division ses i uppgifter som:

2 • 3 = 4 / 2 =

Stora tal och komplexitet kan ses i de här och i liknande övningar:

1000 • 79 = 160 • 90 =

18400 / 50 = 225 / 25 =

Antal operationer är aldrig mer än en (addition, subtraktion, multiplikation eller
division) och distraktioner förekommer inte i uppgifterna.

Sammanfattning
Grafmatte är ett program vars innehåll behandlar de fyra räknesätten. ASMD-
området (de fyra räknesätten) är den huvudkategori som bäst beskriver det
matematiska innehållet.
De kunskaper och processer som krävs för att kunna lösa uppgifterna hör hemma
inom fakta och färdigheter.
Informationen i de olika övningarna berör enbart matematik. Kontexten är därmed
rent matematisk.
Uppgifterna i Grafmatte innehåller inte någon text. De minsta talen är ental och de
största är tiotusental. Komplexiteten handlar om tiotals-och heltalsövergångar inom
addition och subtraktion. Men också om division och multiplikation med stora tal:
tiotusental, tusental och hundratal.
För varje övning behövs endast en operation för att komma fram till svaret.
Operationen är något av de fyra räknesätten.
I Grafmatte finns inga distraktioner ( upplysningar som finns, men som inte behövs
för att lösa uppgiften) i övningarna.
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6.2 GEOMETRI

Matematiskt innehåll
Programmet tar upp vinklar, vinkelmätning, omkrets och area hos kvadrat,
rektangel, triangel, parallellogram, parallelltrapets, cirkel och månghörningar.
Inom rymdgeometri behandlas volymen hos tredimensionella kroppar samt
begränsningsareor. Här ingår kub, rätblock, prisma, cylinder, pyramid, kon och
klot. Inom enheter tränas enhetsomvandlingar utifrån längd, area och volym.
Med tanke på programmets innehåll anser jag att det tillhör G-området, vilket
innefattar formuppfattning, pengar, geometri, mätning och enhet.

Elevprocesser, kunskaper och kontext
Två typer av uppgifter dominerar, den ena typen fokuserar på faktakunskaper och
färdigheter medan den andra typen fokuserar på förståelse. Inom plan- och
rymdgeometri  finns båda typer av uppgifter. I området enheter finns bara den
tidigare typen av övningar.

Den förstnämnda varianten av uppgifter (fokus på fakta och färdigheter) kan se ut
enligt följande:

Beräkna arean av denna kvadrat

6m

Eleven måste ha faktakunskaper som att sidorna i en kvadrat är lika långa. Hon
måste också ha färdighetskunskap som gör att hon vet hur arean beräknas.
Dessutom måste hon kunna ge rätt enhet i svaret.
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Uppgifter där fokus ligger på förståelse (dock ej i så avancerad form som i t.ex.
Matador) kan exemplifieras med följande problem:

Denna vägg ska målas (förutom fönstren).
Hur stor yta ska målas?

Ett fönster är 1,5 x 1,3 m

18 m

Uppgiften är av icke rutinkaraktär. Informationen i uppgiften uppmanar inte eleven
direkt att beräkna arean, till skillnad från föregående uppgift. Eleven måste inse
meningen och syftet med frågan Hur stor yta ska målas? Och därefter välja
lösningsstrategi. Eleven kommer fram till att hon/han ska använda sig av
areaberäkning. Hur man beräknar area vet eleven om hon har
färdighetskunskaperna som krävs.

Stoffet i Geometri hör både till ett rent matematiskt och till ett vardagligt
sammanhang.
Uppgifter med matematisk kontext är t.ex.:

Räkna ut vinkeln X.

Beräkna kubens volym och area.

7 cm

6 m

150° x
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Uppgifter med vardaglig kontext är t.ex.:

Detta är en åker. I den skall man sätta potatis i långa rader.
Avståndet mellan varje rad är 60 cm och avståndet mellan potatisarna
i raderna är 30 cm.
Hur många potatisar går åt?

30 m

50 m

Denna ölburk skall rymma 45 cl.
Hur hög ska den vara?

Svårighetsgrad
I Geometri finns uppgifter helt utan språkligt innehåll som t.ex.:

9 cm = ? m

750 dm2 = ? m2

Somliga uppgifter har begränsat språkligt innehåll…………

Beräkna omkretsen.

30 m

66 mm

?

5m

3m
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……medan andra ställer något högre krav på läskunnigheten:

Hos en rektangelformad plåt klipper man ut kvadrater i hörnen.
Sedan viker man upp och svetsar ihop skarvarna.
Hur mycket rymmer karet?

I testavsnittet finns uppgifter på tre olika nivåer: lätt, medel och svår.
I följande exempel ser man att antal operationer ökar med svårighetsgraden och att
även typen av operationer blir mer komplicerade för varje nivå:

Lätt
Beräkna volymen hos cylindern.

3 cm

Om eleven beräknar volymen (V) genom att använda formeln V = πr2h kan man
tänka sig att två räkneoperationer krävs för att komma fram till svaret.
I formeln står V för volym, r för radie och h för höjden (5cm i fig.).
Den första operationen behövs för att finna radien (r). I figuren anges diametern till
3 cm. Radien beräknas : 3 cm / 2 = 1,5 cm. Räkneoperationen är en division.

I den andra operationen ska volymen beräknas och formeln här ovan
används. Genom att sätta in rätt värden erhålls följande multiplikation: π • 1,52 • 5

6 cm

38 cm

49 cm

5 cm
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Medel
Beräkna volymen och arean hos cylindern.

För att beräkna volymen kan samma två typer av räkneoperationer som i
föregående problem användas.
Då arean ska beräknas kan fyra operationer behövas.
Först en division där radien (r) beräknas: 12 cm / 2 = 6 cm
Därefter kan arean av botten och topp beräknas med formeln 2πr2. Om man sätter
in rätt värden erhålls multiplikationen 2  • π • 62.
Mantelarean kan beräknas med formeln 2πrh. Det ger multiplikationen
2 •π • 6 • 15.
Slutligen krävs en addition för att få den totala arean : 2  • π • 62 + 2 •π • 6 • 15
Räknar eleven på ovanstående sätt blir det totala antalet operationer sex stycken.

Svår
Rör ska tillverkas av aluminium. Ytterdiametern är 9cm.
Innerdiametern är 8,2 cm.
Hur mycket aluminium behövs till varje rör?

6 m

Den sista uppgiften berör området volym. Här ser man att antalet operationer har
ökat jämfört med de föregående volymuppgifterna.

15 cm

12 cm
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Ett sätt att beräkna uppgiften kan vara att eleven först räknar ut volymen för hela
cylindern. Först en division där radien (r )  beräknas: 9 cm/2 = 4,5 cm.
Därefter kan den totala volymen ,V(total) , räknas ut med formeln: V = πr2h. För att
sätta in rätt värden måste eleven göra ett enhetsbyte så att alla ingående tal har
samma enhet. Höjden 6 m kan göras om till 600 cm.
Då värdena sätts i formeln erhålls multiplikationen: V(total) = π • 4,52 • 600

Då eleven har beräknat den totala volymen kan hon / han beräkna volymen av
själva "tomrummet" i röret. Samma procedur som ovan ger först en division för att
finna radien (r): 8,2 cm / 2 = 4,1 cm. Värdet från  enhetsbytet här ovan använder
eleven igen. Samma formel för beräkning av volym används och eleven får en
multiplikation enligt: V(tomrum) = π • 4,12 • 600.
För att få fram det slutgiltiga svaret kan eleven nu utföra subtraktionen
V(total) - V(tomrum) = π • 4,52 • 600 -  π • 4,12 • 600.

Totalt ger detta sex operationer.

Stora och komplexa tal ingår inte i så stor utsträckning i uppgifterna. Några
exempel finns dock:

4038 cm2  = ? m2

1380 cl = ? dm3

Längden i rektangeln är dubbelt så stor som höjden.
Arean är 1800 m2. Beräkna omkretsen.

I uppgifterna i Geometri finns inga distraktioner.
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Sammanfattning
Det matematiska innehållet i Geometri hör till G-området (formuppfattning, pengar,
geometri, mätning, enhet) då det behandlar geometri och enheter.
Fokus på faktakunskaper och färdigheter dominerar. Ett mindre antal uppgifter har
inslag av en viss grad av förståelse.
Uppgifterna i Geometri har ett innehåll som antingen hör till ett vardagligt
sammanhang eller till ett rent matematiskt sammanhang.
Textmassan till uppgifterna är begränsad. Bilder kompletterar texten i många fall.
Räkneoperationerna rör sig oftast om de fyra räknesätten. Enhetsomvandlingar är
också vanliga typer av operationer. Antal operationer varierar från en till sex. Några
uppgifter kräver fler operationer än så.
Talen i programmet är allt från ental upp till tusental. Svaren till uträkningar kan
innehålla hundratusental. Komplexiteten kan vara de förändringar av talen som
sker vid enhetsbyten.
Inga distraktioner förekommer i programmet.

6.3 MATADOR

Matematiskt innehåll
Det matematiska stoffet i Matador hör hemma i P-området (språkuppfattning,
språkligt innehåll och problemlösning). Problemen är av typen benämnda uppgifter
(se kap. 4.2.1). Vid en första genomgång tycker jag att innehållet i de olika
problemen hör hemma både i G-området (formuppfattning, pengar, geometri,
mätning, enhet) och i F-området (funktioner, ekvationer och algebra).
Problemen innehåller t.ex. tidmätning, enheter och formuppfattning. För att lösa
problemen kan man i många fall använda ekvationer, ekvationssystem, algebra och
kombinatorik.

Vid en närmare studie av olika uppgifter i programmet är jag tveksam till om jag
kan använda kategorin F-området.
Ekvationer, kombinatorik och algebraiska formler kan användas för att lösa många
av uppgifterna. Då programmet riktar sig till elever i åk 4 - 6 tror jag inte att syftet
är att användaren ska lösa problemen med hjälp av  dessa typer av operationer.
Elevernas kunskaper har troligtvis inte nått den nivån i de här årskurserna. Jag blir
än mer övertygad då jag via programmets hjälprutor får tips som betyder att
problemen ska lösas med hjälp av prövning.

Här nedan ger jag exempel på uppgifter inom G-området. Ett flertal uppgifter kan
också, beroende på val av uträkningsstrategi, placeras i F-området. Detta
kommenteras i aktuella fall.
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Tidmätning
Sopa en dubbelt så lång skridskobana!

Hur lång tid tar det?

På skärmen visas en sopande gubbe som startar kl 06.50 i vänstra änden av banan.
Kl 07.15 har gubben sopat klart och är nu i banans högra ände. Uppgiften handlar
om tidsberäkning. Eleven måste först beräkna hur lång tid det tar att sopa den
aktuella banan. Därefter ska hon/han räkna ut hur lång tid det tar att sopa en
dubbelt så lång skridskobana.

Formuppfattning
Badrumsplattor!

Hur många vita plattor blir det om det är 4 grå?

Uppgiften kan anses behandla formuppfattning då det gäller för eleven att kunna se
mönstret i bilden. T.ex. "Hur många vita plattor går det på en grå?".
Om eleven löser uppgiften genom prövning kan det t.ex. gå till så att hon/han ritar
upp hela mönstret på ett papper och sedan räknar antal vita plattor.

06.50 07.15
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Ett annat sätt kan vara att eleven ser att varje grå platta har två vita intill sig på varje
långsida. Det blir fyra vita plattor per grå platta. Fyra grå plattor ger då sexton vita
(4 • 4). Eleven fortsätter att studera mönstret och ser att det t.ex. till höger om
varje grå platta finns tre lodräta vita plattor. Fyra grå plattor ger då tolv vita (3 • 4).
Eleven ser också att mönstret avslutas med tre lodräta vita plattor. Eleven räknar
sedan samman svaren på sina delberäkningar ( 16 + 12 + 3 ) och får det totala
antalet vita plattor.

Uppgiften kan också hamna inom F-området om man väljer att lösa problemet
med hjälp av en ekvation. En sådan ekvation kan vara y = 7x + 3, där y är antalet
vita plattor och x är antalet grå plattor.

Enhet
Hur många kilo väger var och en?

Uppgiften behandlar enheten kilogram, kg. För att lösa uppgiften måste eleven se
sambandet mellan figur och vikt så att eleven tänker " 8 kg plus någonting är lika
med 56 kg". Detta "någonting" kan eleven få fram genom att pröva att addera olika
tal till 8 kg. Så småningom finner eleven det sökta talet.
En annan variant är att eleven förstår att beräkningen 56 kg - 8kg ger rätt svar.

+ = 56 kg

= 8 kg
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Enhet
Så en gräsmatta!

Till hur många m2  räcker gräsfröförpackningen XG?

1500m2 1300m2 1400m2 1200m2

Uppgiften behandlar enheten kvadratmeter, m2 . Här sker det dock på ett betydligt
mer avancerat plan än i den föregående enhetsuppgiften. Jag kan även placera
uppgiften inom F-området om jag ser lösningen i form av ett ekvationssystem.
Detta är dock inte avsikten, vilket hjälprutorna till uppgiften visar. Hjälpen som ges
är av den art att eleven ska pröva sig fram till rätt lösning.

Som hjälp får eleven först en slags tabell som strukturerar upp uppgiftens
information enligt följande:

radnr XG G GG GD Tillsammans
1 1500 m2

2 1300 m2

3 1400 m2

4 1200 m2

Tanken är här att eleven ska kunna plocka ut information på ett lättare sätt. T.ex.
kan eleven, genom att jämföra rad 1 och 2, se att G räcker till 200 m2 mer än XG.
En sådan upplysning ges också i nästa hjälpsteg då eleven får veta att GG räcker till
100 m2 mer än XG.
I sista hjälpsteget får eleven veta att GD räcker till 600 m2 . Utifrån hjälpen får
eleven sedan pröva sig fram och sätta in de olika värdena på respektive plats.

GD

GG

G XG

GD

GD

GG

GG

G

GXG

XG
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Välj en sorts saft och en kaka!

På hur många olika sätt kan du välja?

Stoffet i uppgiften hör inte till G-området. Jag menar att den här uppgiften hör till
F-området i och med att den handlar om kombinatorik. Eleven ska dock inte
använda algebraiska formler för att beräkna svaret. Detta avslöjas i den hjälp
programmet ger eleven. Precis som i tidigare exempel ska eleven nå problemets
lösning genom prövning.

Hjälpen ser i första steget ut enligt följande:

I andra steget utökas bilden med:
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Därefter ges inte mer hjälp till eleven. Utifrån bilderna förväntas eleven förstå hur
man väljer på alla olika sätt. Nästa bild skulle vara med den sista återstående kakan
tillsammans med de två saftglasen. Om eleven inser detta kan hon/ han räkna ut
hur många val som kan göras.

Sammanfattningsvis får jag säga att det matematiska stoffet i Matador tillhör
P- och G-området. Många av uppgifterna kan även hamna inom F-området om de
riktas mot äldre elever som kan använda mer avancerade lösningsstrategier.

Elevprocesser, kunskaper och kontext
Faktakunskaper och färdighet är grundläggande för att eleven ska klara att lösa
problemen.
Faktakunskaperna kan t.ex. vara att eleven ska förstå innebörden av orden dubbel
och hälften. Det kan också handla om att kunna klockan. Ytterligare en
faktakunskap är att eleven ska kunna omvandla mellan olika enheter som t.ex.
mellan minut och timma eller decimeter  och meter.
Färdighetskunskaperna handlar om att eleven ska kunna utföra beräkningar enligt
valda lösningsstrategier. Eleven ska behärska de fyra räknesätten.

I Matador ligger fokus på förståelse. Inget av de granskade problemen är av
rutinkaraktär om man ser till den åldersgrupp de är avsedda för.
Eleven måste kunna tillgodogöra sig den information som ges i form av text och
figurer och kunna tolka den och inse dess mening.
På de olika nivåerna i programmet finns problem av samma slag. Det ger eleven
möjlighet att upptäcka släktskap mellan uppgifterna och träna förmågan att
generalisera. Om detta sker har en djupare grad av förståelsekunskap använts av
eleven.

Uppgifterna i Matador innehåller information som hör hemma i ett vardagligt
sammanhang. Eleven ska lösa problem som att t.ex. bygga en bro, gå
tipspromenad, handla strumpor eller beräkna antal matcher om "alla lag ska mötas
en gång". Kontexten är därmed vardaglig.

Svårighetsgrad
Läsbarheten i problemen är svår att avgöra. Till varje problem hör en begränsad
mängd text (se uppgifterna här ovan). Förutom att eleven själv läser texten hörs
också en röst som läser upp vad som står i problemet. Eleven kan också få
uppläsningen repeterad genom att trycka på en viss knapp på svararen.
Figurer, både rörliga och stillastående, kompletterar texten och dominerar som
informationskälla i problemen.
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I Matador finns tre olika nivåer på problemen. Antal operationer som krävs för att
lösa problemen och storleken och komplexiteten hos de ingående talen stegras för
varje nivå. Med avseende på detta ger jag här exempel på hur samma sorts problem
kan se ut i de tre olika nivåerna. Jag kommenterar även typen av operationer.

Nivå 1
Klipp lakritssnören!

Hur många gånger måste du klippa ?

0,3 m               3 m

På nivå 1 kan de ingående talen (0,3 och 3) betraktas som små.
För att lösa uppgiften kan man tänka sig att två operationer behövs.
Den första är en räkneoperation i form av en division. Eleven tar reda på hur
många små bitar av längden 0,3 m som kan klippas av hela laktritssnöret.
Uträkningen blir  3 / 0,3 = 10, dvs tio stycken 0,3 m långa bitar.

Den andra operationen är en tankeoperation. Det är nu frestande att svara att man
måste klippa tio gånger för att dela upp hela snöret i tio stycken 0,3 m långa bitar.
Men genom att tänka vad som händer vid varje klipp kan eleven komma fram till
att det krävs nio klipp för att göra tio bitar av längden 0,3 m.

Om eleven har svårt att tänka sig till svaret och se det framför sig kan istället den
andra operation vara prövning. Eleven kan dra streck som symbolisera klippen.
Genom att räkna antal streck i förhållande till antal bildade bitar kan eleven komma
fram till samma svar, dvs nio klipp för att skapa tio små bitar av den aktuella
längden.
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Nivå 2

Gå en tipsrunda på 2800 m!

Hur många frågor behövs?

400 m

På nivå 2 är talen av större storlek. Här ska eleven räkna med tusental och
hundratal (2800 och 400). Antal och typen av operationer kan vara desamma som i
det föregående problemet.
Det aktuella problemet beskriver en tipsrunda där första frågan kommer efter
400m. Efter ytterligare 400 m kommer fråga nummer två o.s.v.
Räkneoperationen kan t.ex. börja med att beräkna hur många sträckor på 400 m
som hela tipsrundan kan delas in i. Här handlar det om division.
Uträkningen blir: 2800/400 = 7.

Samma slags tankeoperation alt. prövning som i det föregående problemet ger
svaret att sex frågor behövs.

Nivå 3

Gör sjalar!

Hur många sekunder tar det att klippa till alla sjalar?

1,2 m 12 m
20 sekunder

?
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På nivå 3 är visserligen talen inte stora men här har antalet operationer utökats om
man jämför med de två tidigare problemen. Man kan tänka sig att tre operationer
behövs för att lösa problemet.
Den första operationen är förslagsvis en räkneoperation i form av en division.
Eleven räknar ut hur många små bitar med längden 1,2 m som sjalen kan klippas i.
Uträkningen blir: 12 / 1,2 = 10.
Nästa operation är tankeoperationen eller prövningen som jag beskrivit i de
föregående problemen. Eleven kommer då fram till att nio klipp behövs för att
skapa tio små bitar.
Den tredje operationen är en räkneoperation i form av en multiplikation. Eleven
söker här svar på hur lång tid det tar att klippa tio små bitar av hela sjalen. Varje
klipp tar 20 sekunder att genomföra. Uträkningen blir: 9 • 20 = 180, dvs det tar 180
sekunder att klippa de tio småbitarna.

Distraktioner förekommer inte i de problem jag tittat på. 

Sammanfattning
Matador är ett program vars innehåll, sett ur ett generellt perspektiv, hör till P-
området (språkuppfattning, språkligt innehåll och problemlösning). Stoffet i de
olika problemen hamnar i sin tur i G-området (formuppfattning, enhet, mätning,
geometri, pengar). Ett visst antal uppgifter handlar om kombinatorik och kan
därför betraktas tillhöra F-området (funktioner, ekvationer, algebra).
Ytterligare ett antal problem kan tillhöra både G- och F-området. Orsaken till detta
är att man i dessa fall kan använda lösningsstrategier som hör hemma i den senare
kategorin. Samtliga uppgifter går dock att lösa genom prövning.

De kunskaper och processer som krävs för att lösa problemen är fakta, färdighet
och förståelse. Fokus ligger på förståelse.
Informationen i de olika problemen hör hemma i ett vardagligt sammanhang.
Kontexten är därmed vardaglig.
Uppgifterna i Matador innehåller en begränsad mängd text. En muntlig uppläsning
av texten kompletterar. Rörliga och stillastående bilder dominerar som
informationskälla.
De minsta talen är tiondelar (t.ex. 0,3) och ental (t.ex. 3). Bland de större talen ses
tusental ( t.ex. 2800).
Antalet operationer rör sig i de flesta fall om två stycken. Men det finns problem
där betydligt större antal operationer krävs för att komma fram till lösningen. Som
exempel kan ges enhetsuppgiften Så en gräsmatta! här ovan.
Typen av operationer kan vara rena räkneoperationer (de fyra räknesätten),
prövning eller tankeoperationer.
Information i form av distraktioner förekommer inte.
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6.4 TIM RÄDDAR CLARA

Matematiskt innehåll
Tim räddar Clara är ett stort program och det matematiska stoffet hamnar därför
inom flera områden. T-området (taluppfattning), ASMD-området (räknesätten),
P-området ( språkuppfattning, språkligt innehåll och problemlösning) och
G-området (geometri, formuppfattning, pengar, mätning, enhet) ser jag
representerade i programmets innehåll.
Jag ger här nedan exempel på uppgifter och vilket område de passar in i:

T-området

Bråktal, decimaltal Placera rätt etikett vid varje tal:

 7   = 0,7
10

Naturliga tal Hur läser du detta tal ?

4903617

(eleven får välja bland tre alternativ)

Positiva Placera talet på rätt ställe på tallinjen.
rationella tal

 4                 5

Heltal Decimaltal Tal i
bråkform

4,3
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ASMD-området

Huvudräkning 0 • 12845 = 81 / 9 =

4 - 2 = 70 + 24 =

Algoritmräkning Fyll i rätt siffra:

7 9 4 _
6 _ 0 2 _ 1 4

+ 7 _ 6 • _ 6

1 _ 1 7 1 1 2 _ _
+ 6 4 2 0

_ _ _ _

Många uppgifter i programmet handlar om problemlösning - P-området. Innehållet
i dessa uppgifter hör hemma inom G-området:

Sträcka, längd (En bild visar en ritning av ett rum)
Om 1 cm på bilden motsvarar 80 cm i verkligheten,
vad motsvarar då 3 cm i verkligheten?

Tidmätning Sändningstiden för programmet "Fortets fångar" är 3/4
timme. Kan programmet spelas in på kassetten?

2,4 m 60 cm 200 cm

60 min

ja nej
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Elevprocesser, kunskaper och kontext
Många av uppgifterna fokuserar på fakta och färdighet. I första uppgiften under
T-området här ovan prövas typiska faktakunskaper. Eleven ska kunna placera ut
namnen på de olika talen. I andra övningen under samma rubrik ska eleven ha
faktakunskaper som gör att hon ser att talet är ett miljontal. Hon måste också veta
vad siffrornas positioner betyder och vad varje enskild siffra heter.
I uppgifterna under ASMD-området ska eleven ha färdighetskunskaper som gör att
hon behärskar huvudräkning och räkning med olika algoritmer.

De övningar där en viss grad av förståelse står i fokus representeras här av
uppgifterna under P- och Gområdet. Det handlar främst om s.k.
"räkne-läreproblem" (se kap 4.2.1). I den typen av uppgifter ska eleven uppfatta
informationens innehåll och syfte och inse meningen. I de aktuella problemen får
eleven välja bland flera svarsalternativ, vilket kan antas begränsa det egna tänkandet
och inte ställa samma krav på förståelse som t.ex. motsvarade uppgifter i Matador.
Ett avsnitt bland problemlösningsuppgifterna handlar om att träna metoder för att
lösa olika problem. Här måste eleven "tänka själv" och inga svarsalternativ ges.
Ett exempel är där eleven ska plocka ut vilken information som krävs för att lösa
den aktuella uppgiften.

I uppgifterna under P- och G-områdena är informationen hämtad ur
vardagssituationer. Inom T- och ASMD-områdena hör innehållet istället hemma i
ett rent matematiskt sammanhang.
Kontexten är således matematisk eller vardaglig.

Svårighetsgrad
Precis som i Geometri varierar läsbarheten i uppgifterna.
Vissa övningar har låga krav på läskunnighet:

14 • 11 =

8 + 12 =

Andra kräver högre läsförmåga hos eleven:

Det här är de minst befolkade länderna i världen 
( per 100 invånare). Sortera efter ökande värde:

Saint-Marin: 0,021 Nauru: 0,008 Tuvalu: 0,0079 Vatikanstaten: 0,001

De flesta uppgifter med någon form av text, kompletteras av en röst som
förtydligar ytterligare vad som ska göras.
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De uppgifter där eleven ska plocka ut väsentlig information (se ovan ) består av en
rejäl textmassa och ställer höga krav på läskunnighet. Dessa problem innehåller
också distraktioner. I övriga uppgifter kan man se de felaktiga svarsalternativen
som en viss form av distraktion.

I programmet varierar storleken på tal. I de olika uppgifterna finns allt från ental
upp till miljontal:

4 • 7 =

Det här är världens största städer (i antal invånare)
Sortera efter minsta värde.

Tokyo: 8534000 Moskva: 8801000
New York: 7322564 Mexiko: 8236960

Merparten av uppgifterna kräver bara en eller två operationer för att lösas. I de
flesta fall handlar det om de fyra räknesätten och enhetsbyten. Så är fallet då man
tittar på en av uppgifterna under P- och G-området:

(En bild visar en ritning av ett rum)
Om 1 cm på bilden motsvarar 80 cm i verkligheten,
vad motsvarar då 3 cm i verkligheten?

En uträkning ger multiplikationen : 3 • 80 = 240. Svaret står i cm. Inget av
svarsalternativen passar. Eleven gör därför en enhetsomvandling där 240 cm
omvandlas till 2,4 m. Rätt svarsalternativ kan nu väljas.

Sammanfattning
I Tim räddar Clara passar det matematiska innehållet in i T-, ASMD-, G-, och P-
området.
I huvudsak ligger fokus på fakta och färdighetskunskaper. Några uppgifter kräver
en viss grad av förståelsekunskap. Kontexten är matematisk eller vardaglig.
De flesta uppgifter innehåller en liten mängd text som kompletteras av en muntlig
uppläsning. I några problem är textmassan betydligt större.
I programmet finns allt mellan ental och miljontal. Antalet räkneoperationer är
oftast en eller två. Typen är de fyra räknesätten och enhetsomvandlingar.
I några få uppgifter förekommer distraktioner men i merparten av uppgifterna
finns inga sådana.

2,4 m 60 cm 200 cm



51

6.5 CHEFRENS PYRAMID

Matematiskt innehåll
Som jag beskrivit i materialpresentationen innehåller programmet bl.a. problem av
icke matematisk karaktär. Med tanke på syftet med min studie, kommer jag inte att
ta upp den typen av problem för analys.
Chefrens pyramid är ett stort program där det matematiska stoffet hämtats från
samtliga Magne-Thörns (1997) kategorier. Jag ger exempel:

P-området (problemlösning)

En filmsekvens spelas upp på skärmen. Filmen visar bl.a. fem
kameler i karavan och sex pyramider.
Efter filmen ska eleven lösa problem som:

Varje kamel får fem kamelungar och dessa får i sin tur fyra
ungar. Hur många kamelungar blir det i sista ledet?

T-området (taluppfattning)

Procent 60 % av 120 =

Talföljd 1 3 ? 27 81

G-området ( formuppfattning, geometri, enhet etc.)

Längdmätning 151 mil = _____ m

Vinkelmätning Till hur många grader uppskattar
du denna vinkel?

Geometri Vad kallas dessa figurer?
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ASMD-området (räknesätten)

Huvudräkning 81 + 28 = 15 - 12 =

6 • 11 = 52 /13 =

F-området (funktioner, ekvationer, algebra)

Ekvationer Vad blir x?

7x + 20 = 48
3x + 19 = 37

Funktioner I ett koordinatsystem ska eleven markera punkten
som anges t.ex. (3,3) eller också själv ange
koordinaterna för en given punkt.

B-området (beskrivande statistik, sannolikhet)

Statistik Olika typer av diagram, stapel-, cirkel- och
linjediagram, visas. Eleven ska svara på frågor där
informationen ska hämtas ur diagrammen
Ex på frågor:
Vad är det minsta antal mumier man funnit i en
gravkammare?
Hur många mumier finns det som mest i ett rum?
Hur många mumier finns det sammanlagt?
Vad kallas denna typ av diagram?
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Elevprocesser, kunskaper och kontext
Övervägande delen av uppgifterna fokuserar på fakta- och färdighetskunskaper.
En mindre del av programmets matematiska innehåll ställer förståelsekunskapen i
fokus. Några exempel:

Fakta
Vad kallas denna figur?

Vad står prefixen m, d, c, k och µ för ?
Ex: mm cm kg µg dl

Faktakunskaperna består i att eleven måste kunna namnet på den geometriska
figuren. I den andra uppgiften ska eleven istället ha faktakunskaper som gör att
hon/han kan uttala och namnge prefixen. T.ex. "m" står i detta fall för "milli" och
"k" för "kilo".

Färdighet
23 + 41 = X - 12 = 27 90% av 160 =

Här behöver eleven färdigheter som gör att hon/han kan räkna huvudräkning med
addition, subtraktion och procenträkning.

Förståelse
1g saffran kostar 5 egyptiska pund. Vad kostar det att köpa
9g saffran?
Du betalar med ett 100-sedel, vad får du tillbaka?
Hur många gram saffran får du för 100 egyptiska pund?

Precis som i många andra fall i de övriga programmen handlar det om
"räkne-läreproblem" (se kap 4.2.1). Dessa ställer krav på ett visst mått av
förståelsekunskap i form av tolkning av matematiska problem. Vad frågas det efter?
Vad är meningen med problemet? Det är frågor som eleven ska kunna svara på.
Samma krav ställs också i statistikuppgifterna  här ovan.
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I Chefrens pyramid finns uppgifter där innehållet hör hemma i både vardagliga och
matematiska sammanhang.
Inom geometri visas t.ex. foton på en fotboll, en ask, ett bensinfat, en upp och
nedvänd glasstrut och en pyramid. Eleven ska här namnge de olika geometriska
figurerna. I en del fall visas autentiska filmsekvenser av olika händelser i Egyptisk
miljö. En film visar t.ex. en Egyptisk marknad. Eleven får lösa problem som ges
utifrån filmens innehåll.

Uppgifter i en rent matematisk kontext är t.ex. de som anges under fakta och
färdighet här ovan och liknande övningar.

I Chefrens pyramid finner jag, till skillnad från övriga program, även en kontext där
annat ämne än matematik finns med.
I en övning ska eleven lista ut vilket tal som söks med hjälp av information som ges
på skärmen. En av ledtrådarna lyder: Talet är mindre än ljusets hastighet.
Här kommer fysikkunskaperna in i bilden och eleven får leta uppgifter i tabeller
eller böcker "utanför" programmet om hon inte kan svaret utantill.

En del av uppgifterna är mer av logisk art, vilket kan höra hemma i
matematikämnet. Uppgifternas kontext är dock varken rent matematisk eller
vardaglig. Som exempel kan ges uppgiften Tornen i Hanoi. Här ska eleven flytta tre
ringar av olika storlek från ett torn till ett annat. Ringarna får mellanlanda på ett
torn mellan de två aktuella. En större ring får aldrig läggas på en mindre. Uppgiften
ska lösas med minsta möjliga antal drag.
Andra exempel på denna kategori är Tic Tac Toe som är samma sak som
luffarschack.

Många av uppgifterna innehåller information hämtad från det Egyptiska samhället
och landets historia. Därför ingår både historia, samhällskunskap och geografi till
viss del i kontexten.

Svårighetsgrad
Det förekommer inte mycket text till uppgifterna varför jag tror att kraven på
läskunnighet inte är så höga. Det finns dock undantag.
I statistikuppgifterna ska information hämtas ur olika diagram. I några andra
uppgifter ska eleven hämta information ur tabeller. Detta kan antas försvåra
läsbarheten.
De "logiska" uppgifterna (se ovan) är ofta i form av spel. Reglerna för spelens gång
presenteras med hjälp av långa textramsor. Här finns också en risk att läsbarheten
blir svår.

Det är få av programmets uppgifter där eleven ska hantera stora tal. Några
undantag finns där eleven ska hantera miljontal.
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De flesta problemen kräver bara en eller två räkneoperation. I några fall där flera
operationer krävs kommer de  en och en eftersom de uppträder i följdfrågor.
Typen av operationer är framför allt de fyra räknesätten.
Ett exempel på detta är uppgiften som presenteras under förståelse:

1g saffran kostar 5 egyptiska pund. Vad kostar det att köpa 9g saffran?
Du betalar med ett 100-sedel, vad får du tillbaka?
Hur många gram saffran får du för 100 egyptiska pund?

Först kan eleven utföra en multiplikation för att få svaret på hur mycket 9 g saffran
kostar: 9 • 5 = 45. Eleven kommer fram till att 9 g saffran kostar 45 egyptiska
pund.
För att finna ut svaret på fråga två krävs en subtraktion: 100 - 45 = 55.
Eleven har informationen att 1 g saffran kostar 5 egyptiska pund. Därmed kan
fråga tre kan lösas genom divisionen: 100 / 5 = 20.

Tankeoperationer och/eller prövning har sin plats i uppgifter som Tic, tac, toe och
Tornen i Hanoi.

Jag har inte funnit många distraktioner i programmets uppgifter. Den information
som ges behövs i sin helhet för att lösa de olika problemen. Det finns dock
undantag. I statistikuppgifterna  hämtar eleven information ur tabeller och diagram.
Långt i från alla uppgifter i dessa informationskällor behövs för att lösa problemen.
Den "överblivna" informationen kan fungera som distraktioner.
Precis som i Tim räddar Clara finns det uppgifter där flera svarsalternativ ges. De
felaktiga svaren kan möjligen kallas distraktioner.

Sammanfattning
I Chefrens pyramid  hör det matematiska innehållet hemma inom T-, ASMD-, G-, P-,
F- och B-området.
Större delen av programmets uppgifter fokuserar på fakta och färdighetskunskaper.
Förståelsekunskap krävs i ett mindre antal s.k. "räkne-läreproblem" (se kap 4.2.1).
Innehållet i uppgifterna hör hemma i ett vardagligt eller i ett matematiskt
sammanhang. Även andra sammanhang förekommer. Logiska, historiska och
geografiska sammanhang är sådana exempel.
De flesta uppgifter har en liten textmassa. I statistikuppgifterna kan diagram och
tabeller tänkas försvåra läsbarheten. Några uppgifter har rejäl textmassa, vilket kan
ställa högre krav på läsförmågan hos eleven.
Talen i Chefrens pyramid är allt ifrån ental upp till miljontal.
I de flesta fall krävs en eller två operationer för att komma fram till en lösning.
Operationerna handlar i de flesta fall om de fyra räknesätten.
Distraktioner förekommer i statistikuppgifterna. Eventuellt kan felaktiga
svarsalternativ i vissa uppgifter ses som distraktioner.



56

6.6 ÖVERSIKT AV RESULTATDELEN

Tabell 2 Översikt av resultatdelen

Program Programtyp Matematiskt
innehåll

Elevprocesser/
kunskaper

Kontext Svårighetsgrad

Grafmatte Småprogram ASMD Fakta
Färdighet

Matematisk ♦  Ingen text
♦  Ental - tusental
♦  En operation

Räkneoperation
♦  Inga distraktioner

Geometri Småprogram G Fakta
Färdighet
Viss grad av
förståelse

Matematisk
Vardaglig

♦  1/3 av uppgifterna har
en större mängd text

♦  Ental - tusental
♦  En  till sex

operationer
Räkneoperationer,
enhetsbyten

♦  Inga distraktioner

Matador Problemlösnings
program

P & G (ev. F) Fakta
Färdighet
Möjlighet till hög
grad av förståelse

Vardaglig ♦  Bilder dominerar, liten
textmassa, uppläsning

♦  Tiondelar - tusental
♦  Två operationer

Räkneoperation,
tankeoperation eller

        prövning
♦  Inga distraktioner

Tim räddar Clara Stort program T, ASMD, P & G Fakta
Färdighet
Viss grad av
förståelse

Matematisk
Vardaglig

♦  Liten mängd text,
uppläsning

♦  Ental - miljontal
♦  En till två operationer

Räkneoperationer,
enhetsbyten

♦  Begr. antal
distraktioner

Chefrens
pyramid

Blandning av
Problemlösnings
program  och
Stort program

T, P, G, ASMD,
F & B

Fakta
Färdighet
Viss grad av
förståelse

Matematisk
Vardaglig
Annat ämne

♦  Mycket text i tabeller
och diagram, i övrigt
liten mängd text

♦  Ental - miljontal
♦  En till två operationer

Räkneoperationer,
tankeoperationer,

        prövning
♦  Begr. antal

distraktioner
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7 DISKUSSION

I det här kapitlet har jag för avsikt att diskutera resultaten. Studiens syfte,
problemformuleringen, litteraturgenomgången och mina egna tankar ligger till
grund för diskussionen.
Jag börjar med att beskriva de olika typerna av program. Därefter fortsätter jag att
beskriva matematiken i programmen utifrån innehåll, elevprocesser/kunskaper,
kontext och svårighetsgrad.

7.1 TYPER AV PROGRAM

Två småprogram, ett problemlösningsprogram och två stora program har varit
föremål för min studie.

Öjelund (1998) beskriver småprogrammen som färdighetsträningsprogram eller
rena drillningsprogram. Författaren menar också att många av dessa program inte
har någon begreppsdefiniering eller förklarande funktion. Enkel huvudräkning,
tabellmemorering eller rutinmässiga beräkningar tränas.
Precis detta har jag upptäckt gälla för Grafmatte och det underlättade
kategoriseringen.
Geometri har samma egenskaper men här finns också en begreppsförklarande del.
Öjelund (1998) ger också exempel på småprogram där begrepp klargörs så även
Geometri passar in i denna kategori.

När det gäller stora program menar Öjelund (1998)  att de behandlar flera moment
i matematikämnet. Även här kan finnas inslag av drillning och enkel huvudräkning.
Utöver detta, menar författaren, tillkommer ytterligare moment som ökar elevernas
intresse och vilja att jobba vidare med programmet.
Det här anser jag stämma väl överrens med Chefrens pyramid och Tim räddar Clara.
De moment som driver eleven vidare kan vara själva tävlingsmomentet som de
båda programmen är uppbyggda kring.
Tim räddar Clara har också inslag som passar in i kategorin
problemlösningsprogram. Öjelund (1998) ger här exempel på program där bästa
lösningsstrategi söks. Tornen i Hanoi och Tic Tac Toe  (se sid 52) är exempel på
sådana uppgifter.

Matador  har jag satt i kategorin problemlösningsprogram. Det stämmer inte helt
överens med Öjelunds (1998) beskrivning här ovan. I Matador är ett rätt svar det
som krävs för att eleven ska gå vidare. Val av lösningsstrategi är inte det primära.
Programtillverkarna säger själva att Matador  är ett problemlösningsprogram, varför
jag valde att placera programmet i denna kategori.
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7.2 MATEMATISKT INNEHÅLL

Det visade sig ganska snart att det är svårt att kategorisera strikt.
Det matematiska innehållet i en uppgift kan ibland höra till flera kategorier. Detta
var särskilt tydligt i de uppgifter som jag ansåg tillhöra P-området (problemlösning
m.m.). Jag valde i dessa fall att se P-området som ett övergripande huvudområde
för de aktuella problemen. Därefter delade jag in det matematiska innehållet i varje
problem ytterligare en gång. Den typen av kategorisering ses i
problemlösningsprogrammet och i det stora programmet. Det finns en skillnad
mellan de båda programmens matematiska innehåll i detta fall:
I problemlösningsprogrammet är samtliga av de granskade uppgifterna av sådan art
att de kan höra till P-området. I det stora programmet hör cirka en tredjedel av de
granskade uppgifterna till samma huvudkategori. Resterade uppgifter hör till T- och
ASMD-området.

I problemlösningsprogrammet fann jag ytterliga svårigheter med kategoriseringen
då det gällde F-området  (funktioner, ekvationer, algebra).
Denna huvudkategori kan användas om eleven använder lösningsstrategier som
t.ex. algebraiska formler och ekvationer. Troligtvis har inte eleverna nått denna
kunskapsnivån i åk 4 - 6 (de årskurser programmet riktar sig till). I stället kan man
tänka sig att dessa elever använder enklare former av lösningsstrategier, som t.ex.
prövning. Det senare alternativet visade sig också vara den strategi som
programtillverkaren har haft i åtanke, vilket visar sig i de tips eleven får i
programmets hjälprutor.
Kan man då placera de aktuella uppgifterna inom F-området? Mitt svar är att en del
av uppgifterna kan, beroende på lösningsstrategi, placeras både inom G- och
F-området.

I programmen där tävlingsinslaget dominerar (Tim räddar Clara och Chefrens pyramid)
finns fler huvudkategorier än i övriga program. Chefrens pyramid har ett matematiskt
innehåll som hör till samtliga huvudkategorier. Jag kan tänka mig att detta bidrar till
att skapa variation så att användaren inte tröttnar på spelet/tävlingsmomentet som
utgör grunden i programmet.

De två småprogrammen karaktäriseras av att de bara behandlar ett område.
I Grafmatte hade jag inga problem med att kategorisera så  här strikt. Uppgifterna
stämde väl överens med de exempel Magne-Thörn (1987) ger för att beskriva
stoffet inom ASMD-området (räknesätten).
Däremot kan jag tänka mig en annan indelning av det matematiska innehållet i
Geometri.
Då hela programmet är uppbyggt kring området geometri valde jag att kategorisera
stoffet till G-området (formuppfattning, geometri, pengar, enhet, mätning).
Merparten av programmets uppgifter är likvärdiga de exempel Magne-Thörn (1987)
ger för att beskriva detta huvudområde.
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Men programmet innehåller en hel del uppgifter som även kan passa in i P-området
(problemlösning m.m.). Några exempel är de två uppgifterna  "potatisåkern" och
"ölburken" som jag redovisar under vardaglig kontext på s 32.

Problemen skulle kunna ses som benämnda uppgifter enligt Magne-Thörns (1987)
taxonomi (se kap 4.2.1). Alternativet till mitt resultat skulle då kunna vara:
Större delen av det matematiska innehållet i Geometri hör till G-området. En mindre
del av stoffet kan höra både till G- och P-området.

Sammanfattningsvis vad gäller matematiskt innehåll kan ses att allt från ett upp till
sex av skolans områden inom matematik finns representerade i de olika
programmen. I program där tävlingsmomenten dominerar finns fler områden inom
matematiken representerade än i övriga program.
Att strikt kategorisera är en svår uppgift då många av de granskade uppgifterna är
av sådan art att de kan tillhöra flera än ett huvudområde.

7.3 ELEVPROCESSER / KUNSKAPER

Faktakunskaper och färdighetskunskaper ser jag som grundläggande för att klara
uppgifterna i samtliga program. Grafmatte stannar på denna nivån. I de övriga
programmen finns även förståelsekunskapen med. Graden av förståelse varierar
dock.

I problemlösningsprogrammet ser jag en möjlighet för eleven att utveckla en
djupare förståelsekunskap. Anledningen till detta är att jag anser att uppgifterna har
de kriterier och prövar de flesta av de kunskaper jag beskrivit gälla för förståelse i
litteraturdelen (kap 4.2.2 s.10 -12).
Som exempel kan nämnas att problemen är av icke rutinkaraktär. De prövar olika
matematiska begrepp och kräver att eleven kan tolka och inse meningen med dess
innehåll. Problemen ger också möjlighet till upptäckt av släktskap ( uppgifterna på
s. 42 - 43 är närbesläktade), generaliseringar ( t.ex. att en och samma
lösningsstrategi kan användas i närbesläktade uppgifter), kreativitet och
matematiska resonemang.
Jag betonar ordet "möjlighet". Eleven kan klara att lösa problemen med en lägre
grad av förståelsekunskap än den som angivits här ovan. Om eleven t.ex. använder
prövning som lösningsstrategi är inte fullt så många av ovan beskrivna delar av
förståelsekunskapen involverade.   

I övriga program krävs en lägre grad av förståelse. Ett mindre antal av de beskrivna
kriterierna för förståelsekunskap finns då med. Dessa är bl.a. att problemen är av
icke rutinkaraktär samt att eleven måste tolka och inse meningen med problemet.



60

I det stora programmet ges tre svarsalternativ till varje problem. Jag tror att risken
finns att eleven rättar sig efter svarsalternativen i sina uträkningar i stället för att
tänka och räkna självständigt. Jämfört med motsvarande uppgifter i
problemlösningsprogrammet kan man då tänka sig att kravet på förståelsekunskap
blir lägre i det stora programmet.

Precis som jag misstänkte i litteraturavsnittet har det varit svårt att använda
kategorin förtrogenhet. Jag har inte kunnat avgöra om något program kan ge eleven
förtrogenhetskunskaper. En tanke var att regelbunden användning skulle kunna
bidra till denna typ av kunskap. Jag tror att eleven istället riskerar att lära sig
programmet utantill och svara automatiskt utan egentligen använda sina
matematiska kunskaper.
Å andra sidan kan regelbunden övning medföra förtrogenhet. Som exempel kan
nämnas mitt eget förhållande till multiplikationstabellen. Jag har under min skoltid
drillats i multiplikationstabellen. Jag kan den och är förtrogen med den. Sett ur
detta perspektivet kan alla de granskade programmen ge eleven
förtrogenhetskunskap vid regelbunden användning.

Sammanfattningsvis kräver samtliga program fakta- och färdighetskunskaper för att
eleven ska kunna lösa de olika uppgifterna. Förståelsekunskapen finns med i fyra av
de fem granskade programmen. I problemlösningsprogrammet finns möjligheter
för eleven att utveckla en djupare förståelsekunskap.
Förtrogenhetskunskapen var svår att avgöra. Men en regelbunden användning av
programmen kan tänkas ge eleven förtrogenhet.

7.4 KONTEXT

Informationen i uppgifterna i de olika programmen hör i huvudsak hemma i ett
matematiskt sammanhang eller i ett vardagligt sammanhang. Petterssons (1994)
undersökning visar ett liknande resultat.

Valet av kontext kan nog i många fall bero på vilket syfte programtillverkaren har
med sitt program. I t.ex. ett av småprogrammen hör innehållet i övningarna hemma
i ett matematiskt sammanhang - kontexten är matematisk.
Syftet med programmet är att eleven ska träna grundläggande huvudräkning. Målet
är att eleven ska kunna svara så snabbt som möjligt. Med detta i åtanke tror jag att
det faller sig naturligt att välja rent matematiska övningar i programmet.

Vardaglig kontext ses framför allt i uppgifter som hör hemma i P-området
(problemlösning m.m.). Samtliga program utom ovan nämnda småprogram har
uppgifter vars innehåll hör till vardagen. Traditionellt sett tror jag att det ser ut så
här när det gäller P-området.
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Om man skulle granska läromedel för matematik på grundskolenivå tror jag att
man i de flesta fall skulle finna att problemlösningsuppgifter och vardaglig kontext
går hand i hand. Om så är fallet skulle mitt resultat inte vara helt oväntat.

I ett av programmen, Chefrens pyramid, fann jag en kontext som visade ett tredje
område. I mitt analysschema har jag kallat detta område för "annat ämne". I det
aktuella programmet rör det sig om logik, fysik, geografi, samhällskunskap och
historia.
Det är positivt att programtillverkarna vågat bryta ett traditionellt mönster då de
konstruerat uppgifterna i programmet. Jag tycker att det tillför en extra dimension
då man ser att andra ämnen hör i hop med och kan integreras med
matematikämnet. Det är bra att eleven kan relatera till något som känns igen, vilket
också Lpo-94 förespråkar (se kap 4.1.2 s. 5):

Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig
verksamhet ger formuleringar av problem i matematiska modeller vilka
studeras med matematiska metoder.

Sammanfattningsvis tillhör innehållet i de olika matematikuppgifterna i huvudsak
ett vardagligt eller ett matematiskt sammanhang. Orsaker till detta kan vara vilket
syfte programtillverkarna har med sitt program. Traditionella faktorer kan också
tänkas påverka. Ett av programmen har även en kontext hämtad från andra
ämnesområden. Detta är positivt och i enlighet med vad Lpo-94 förespråkar.

7.5 SVÅRIGHETSGRAD

Läsbarheten var den absolut svåraste kategorin att jobba med. Orsaken till detta
tror jag kan vara att det är ett område som i hög grad är individuellt beroende. Vad
en elev upplever som lättläst kan av en annan uppfattas som svårt att läsa.
Läsbarhet behöver inte enbart handla om att läsa text. Läsbarhet handlar om att
kunna läsa den information som uppgiften innehåller. Informationen kan dels vara
text men också diagram, bilder och symboler.

Det kan nog gärna uppfattas som att uppgifter med en stor textmassa är svårare att
läsa än en uppgift där textmassan är liten. Men en begränsad textmassa ger
samtidigt mindre mängd information vilket ju också kan medföra svårigheter.
Ett exempel på detta är uppgifterna i problemlösningsprogrammet. Här dominerar
rörliga och stillastående figurer som informationskälla. I många fall är bilderna inte
alldeles tydliga och säkerligen finns det elever som kan ha svårt att tolka den här
typen av information. Den förmågan är ju individuell och det är därför svårt att
avgöra läsbarheten i figurerna.
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Det finns en annan aspekt på läsbarheten i stora textmassor jämfört med små
textmassor. Om man anser att läsbarheten försvåras ju större en textmassa är kan
man skilja på orsaker till detta. Har eleven problem att ta till sig informationen i
texten p.g.a. att den är svår att läsa eller för att den är jobbig att läsa?
Det kan handla om att eleven verkligen har svårt att förstå orden och meningarna i
texten. Det kan också handla om att texten i sig inte är svårläst men att eleven inte
har tålamod och ork att ta sig igenom en längre textmassa.

I två av programmen kompletteras den skriftliga informationen genom en muntlig
information. Eleven får då information på två olika sätt, dels genom att läsa själv
och dels genom att lyssna. För en del elever kan detta säkert underlätta läsbarheten.

I Tim räddar Clara och i Chefrens pyramid får eleven handskas med riktigt stora tal -
miljontal. I övriga program handlar det som mest om tusental.
Jag har några ytterligare förslag angående komplexiteten hos talen.
Komplexiteten kan tänkas ligga i att räkna med så pass stora tal som miljontal.
Även små tal som t.ex. tiondelar, hundradelar och tusendelar kan anses som
komplexa då det gäller att räkna med dem. Så pass små tal är inte vanliga i
programmen men man kan se dem framför allt i uppgifter som handlar om
enhetsbyten.

I programmen är ordinära räkneoperationer de vanligast förekommande. Då
handlar det om de fyra räknesätten. I flera fall finns operationer i form av
enhetsbyten. I framför allt problemlösningsprogrammet finns uppgifter där
tankeoperationer och prövning kan behövas för att komma fram till rätt svar.
I ett av småprogrammen, Grafmatte, är antalet operationer aldrig mer än en. I det
andra, Geometri, kan upp till sex operationer behövas. Några uppgifter i
problemlösningsprogrammet tror jag kräver ännu flera operationer.

Närvaro av distraktioner i uppgifter kan tänkas ge eleven en möjlighet att träna på
att se vad som är väsentligt information.  I de flesta programmen verkar inte detta
ha varit det primära syftet. Ett undantag är några uppgifter i det stora programmet.
Här ska eleven plocka ut den information ur uppgiftens text som krävs för att lösa
problemet.

Felaktiga svarsalternativ kan tänkas fungera som distraktioner för några elever. I
dessa fall har eleverna kanske valt att chansa på ett svarsalternativ istället för att
räkna ut svaret på egen hand.
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I diagram och tabeller presenteras information som många gånger inte behövs för
att lösa uppgiften. Den "överflödiga" informationen kan ses som en typ av
distraktion. Om eleven inte löser talet rätt kan det också bero på att hon/han har
svårigheter att tolka diagram och tabeller - läsbarheten försvåras.

Sammanfattningsvis kan man säga att svårighetsgraden är en kategori där
individuella faktorer spelar en stor roll. Speciellt då det gäller läsbarheten är den
enskilde elevens förutsättningar avgörande för hur svår eller lätt uppgiftens
information upplevs.
Stora tal möter eleven i samtliga program. I två av programmen ska eleven
handskas med miljontal, vilket kan tänkas öka svårighetsgraden jämfört med övriga
program. Antal operationer är vanligtvis en till två. I några program finns uppgifter
där betydligt flera operationer krävs. Dessa uppgifter kan därför möjligen anses
vara svårare än övriga. Den vanligaste typen av operationer är räkneoperationer,
följt av enhetsbyten och tankeoperationer eller prövning.
Distraktioner förekommer sparsamt och bidrar därför inte i så hög grad till ökad
svårighetsgrad.



64

7.6 NÅGRA AVSLUTANDE ORD

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det funnits svårigheter att strikt följa
kategorierna i mitt analysschema. Gränserna mellan kategorierna kan vara flytande
men oftast kan man i de olika uppgifterna se vart fokus ligger.
Man ska inte heller glömma att en stor del av resultatdelen baserar sig på mina
tolkningar. En annan person skulle säkert fått ett annorlunda resultat än vad jag har
kommit fram till. Min förförståelse påverkar mina tolkningar (mer eller mindre
omedvetet).

Trots vissa problem med kategoriseringen tycker jag ändå att jag har fått en god
inblick i vad det är för typ av matematik de analyserade programmen innehåller.
Beroende på val av program kan eleven möta uppgifter där det matematiska
innehållet innefattar allt från ett upp till sex olika områden av grundskolans
matematik.
Om jag ska försöka ge en generell bild av de matematikuppgifter eleven möter i de
fem programmen skulle jag säga att samtliga granskade uppgifter kräver fakta och
färdighetskunskaper. Förståelsekunskapen finns med i fyra av de fem granskade
programmen. Innehållet i de olika uppgifterna hör i huvudsak hemma i ett
vardagligt eller matematiskt sammanhang men uppgifter med en kontext av annat
slag finns. Svårighetsgraden varierar beroende på val av program. Här spelar även
individuella faktorer en stor roll.

Genom min studie har jag fått en del tankar angående användandet av
datorprogram i matematikundervisningen.
Min granskning av matematikuppgifter har övertygat mig om att med rätt valda
program kan en stor del av grundskolans matematik förmedlas till eleverna.

Jag tror att det är viktigt att läraren är väl insatt i de program som används. På så
sätt kan man lättare se till att eleven får arbeta med ett program som ligger på rätt
nivå för honom/henne. Med datorprogrammens hjälp ser jag därför möjligheter till
att individualisera matematikundervisningen.
Jedeskog (1993) betonar detta då hon hänvisar till lärare i matematik som menar att
datorn möjliggör individualiserad undervisning både för elever med svårigheter och
för elever som behöver mer avancerad stimulans.

Jag tror samtidigt att det är viktigt att inte ha en slags övertro på datorn och
IT-baserade läromedel. Precis som i övriga läromedel finns fel och brister såväl
som förtjänster och bra metodik.
Då eleverna arbetar med datorprogram i matematikundervisningen betyder inte det
att läraren blir överflödig. Som lärare har jag ett ansvar att organisera
undervisningen genom att t.ex. välja ändamålsenliga program, skapa frågeställningar
kring det aktuella matematikområdet och stödja eleverna i sitt arbete.
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För mig innebär datorprogram med matematisk inriktning en möjlighet att variera
och individualisera matematikundervisningen. Att jag ställer mig positiv till att
använda didaktiska datorprogram i undervisningen beror även på följande rader ur
KK-stiftelsens rapport IT-baserade läromedel (se kap 1 s. 1):

Eleverna är mycket positiva och nio av tio säger att
IT-baserade läromedel lär dem att söka kunskap.
Åtta av tio tycker dessutom att IT-baserade läromedel ökar
motivationen i skolan.

Positivt inställda och motiverade elever ser jag som en god anledning till att försöka
arbeta med didaktiska datorprogram i matematikundervisningen.
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