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Sammanfattning  

Spelbaserat lärande har på senare år blivit ett populärt inslag i skolmiljöer. I denna litteraturstudie har vi undersökt och  

sammanställt flera studier inom ämnet digitala spel som ett verktyg för lärande i matematikklassrummet. Efter att ha  

granskat åtta olika studier från fyra olika länder är vår slutsats att spelbaserat lärande kan ha en positiv effekt för lärande 

och motivation i matematikklassrummet. Dock är det fortfarande ett ungt forskningsområde och fler studier behövs innan 

man kan dra några slutsatser med säkerhet.  

 

Abstract  

Game-based learning has become more popular in educational environments in the last few years. In this literature study, 

we have examined and compiled several studies within the field of using digital games as an educational tool in the  

mathematics classroom. After looking into eight different studies from four different countries, our conclusion is that 

game-based learning may have a positive effect on learning and motivation in the mathematics classroom. However,  

the research area is still in its early stages and more studies are needed before one can make any conclusions with certainty.   
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1. INLEDNING 

För privatpersoner började informationssamhället under 1980-talet. Under 1980-talet fick 

persondatorn sitt genombrott och sedan dess har laptops, smartphones, trådlösa 

högtalarsystem, VR (Virtuell Verklighet) och surfplattor kommit till allmän användning på 

såväl arbetsplatser, skolor, bibliotek som i hem och butiker. Internet har blivit ett väsentligt 

redskap för både arbete och underhållning. Det har även skapat många arbetsmöjligheter i 

form av medieproduktioner, kundtjänster online, spelbolag och för att inte tala om alla 

tjänstemän som använder sig av datorer och teknik varje dag i sitt arbete.  

Den yngre generationen har växt upp i denna epok av digitalisering vilket har gjort dem 

kompetenta och framförallt intresserade av möjligheterna som finns i samband med ny teknik. 

Något som framförallt har präglat 2000-talet är digitala spel. Denna nya underhållning 

utvecklas varje år och många av spelen har sin grund i psykologiska perspektiv på motivation, 

belöning och straff. Eftersom många ungdomar använder digitala spel som underhållning, är 

det intressant att undersöka om sådana kan användas i skolan för att gynna elevers lärande, 

t.ex. genom att stimulera deras kreativitet. Skolverket (2011) nämner i läroplanen att man 

tillsammans med hemmen ska bidra till att eleverna utvecklas och förbereder dem för 

samhället och livet, t.ex. genom att aktivt stimulera elevernas kreativitet. Det känns därför 

inte orimligt att spel bör kunna implementeras i undervisningen då det blivit en stor del av 

samhället i modern tid. Eftersom de flesta skolor nu köpt in bärbara datorer och surfplattor till 

eleverna, finns de tekniska förutsättningarna för att implementera digitala spel i 

undervisningen. 

Många lärare tvivlar dock på sin kompetens att använda dagens många digitala hjälpmedel i 

undervisningen och beskriver behovet av kompetensutveckling (Skolverket, 2016). Skolan 

kommer att digitaliseras mer och även om det inte står något i kursplanerna explicit om spel 

som medium för undervisning kan det vara värt att undersöka de möjligheter som spel kan 

erbjuda i undervisningssammanhang. Något man dock måste beakta är om man använder 

digitala spel för användandets skull eller om det faktiskt har relevans för elevernas lärande. 

Samtidigt kan användning av spel vara en ny strategi för lärande jämfört med traditionell 

undervisning och troligen också ett uppskattat moment i de dagliga lektionerna.  
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1.1  Syfte 

Vårt mål med detta examensarbete är att bidra med en ökad förståelse för hur elever och 

lärare förhåller sig till digitala spel inom matematikundervisningen genom att sammanställa 

befintlig forskning inom området. Med digitala spel menar vi spel på alla möjliga plattformar, 

till exempel telefoner, surfplattor och datorer.  

Detta konsumtionsarbete har både ett lärar- och ett elevperspektiv. Syftet är att redogöra för 

huruvida användandet av digitala spel i matematikundervisningen kan bidra till ökat lärande 

och motivation. Vi vill skapa oss en uppfattning om vad forskningslitteraturens resultat säger 

om digitala spel i undervisningen och vilka didaktiska möjligheter de kan bidra med, men 

även diskutera vilka typer av begränsningar som existerar med digitala spel i skolans 

matematikundervisning. Genom aktuell forskning vill vi granska vilka effekter digitala spel 

har på motivation och lärande hos elever, samt vad lärare har för roll i detta sammanhang. 

Detta leder till följande frågeställningar: 

 

1.2  Frågeställningar 

 Kan digitala spel bidra till ökat lärande och motivation i 

matematikundervisningen? 

 Vilka faktorer gör digitala spel lämpliga att använda i matematikundervisningen?  
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2. BAKGRUND 

Här redogörs för några grundläggande begrepp och bakomliggande teorier om digitala spel, 

motivation och lärande samt lärarens roll i detta, för att ge en översiktlig bild av sambanden 

dem emellan. Det presenteras även olika typer av klassificeringar och designprinciper för hur 

lämpliga digitala spel för lärande och motivation är uppbyggda.  

 

2.1 Vad är digitala spel? 

Digitala spel delas upp i två kategorier, nämligen kommersiella spel vars primära syfte är att 

underhålla, och lärospel som är konstruerade för att ge användaren kunskap om ett specifikt 

ämne. Det kan gälla allt från smalare frågor om medicin, ekonomi eller jordbruk, till stora 

samhällsproblem. Digitala lärospel går att använda i de flesta områden, där syftet är att 

undervisa. Det kan röra sig om användning på skolor såväl som arbetsplatser (Sanford, Starr, 

Merkel, & Bonsor Kurki, 2015). Djaouti, Alvarez och Jessel (2011) definierar digitala 

lärospel som ”någon typ av mjukvara som integrerar ett icke-underhållande syfte med en 

digital spelstruktur” (s. 2, egen översättning).  

Djaouti et al. (2011) poängterar att det inte finns något som hindrar en spelare från att 

använda ett kommersiellt spel i syfte att lära. Även om kommersiella spel nästan uteslutande 

är tillverkade i underhållnings- och vinstsyfte, kan det ändå finnas ett visst kunskapsinnehåll 

att hämta från dem. 

 

2.2 Kategorisering av digitala spel  

Precis som med filmer finns det även flera olika genrer inom digitala spel, som speglar spelets 

syfte, mål, design med mera. Eftersom kulturen kring digitala spel ständigt ger upphov till nya 

speltyper, genomförs regelbundet nya studier om hur man ska kategorisera materialet. Detta 

gör det svårt att endast använda ett system. Vid kategorisering av kommersiella spel utgår 

man från perspektivet kring just ”spel”. Detta blir problematiskt vid kategorisering av digitala 

lärospel, som definieras av både ”lärande” och spel”. Djaouti et al. (2011) har tagit fram ett 

kategoriseringssystem för att underlätta kategorisering av digitala lärospel. Systemet kallas 
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för G/P/S modellen och är utformat för att samtidigt ta hänsyn till perspektiven ”lärande” och 

”spel”. 

2.2.1 G/P/S Modellen 

G/P/S står för gameplay / purpose / scope, vilket i denna uppsatts översatts till spelande, syfte, 

omfattning. De tre aspekterna kan användas för att skapa kriterier, som passar alla typer av 

digitala spel (Djaouti et al., 2011). 

Spelande 

Aspekten spelande syftar på själva spelstrukturen och här samlas information om hur själva 

spelet spelas. För att skapa en kategorisering, som baseras på spelande, avgränsar Djaouti et 

al. (2011) sig till kriterier baserade på komponenten regler. Författarna har granskat 600 

digitala spel och belyser att det finns en skillnad mellan spel vars regler tydligt anger ett mål 

och spel vars regler inte gör detta (Djaouti et al., 2011). Vidare ger författarna en mer 

detaljerad förklaring av vad det är för typ av spelande genom att tilldela ett enskilt verb till 

regeln som formar spelandet. Exempel på dessa verb är: undvika, matcha, förstöra, skapa, 

flytta, välja, skriva et cetera. 

Syfte 

Aspekten syfte hänvisar till vad spelet har för syfte och vilka syften som kan skapas med 

spelet och som speltillverkaren inte har tänkt på. Här delar Djaouti et al. (2011) in spelen i 

kategorier efter syftena budskap, som handlar om att nå ut till spelaren med ett tydligt 

budskap; träning, där syftet är att öka kognitiva förmågor och motorik; samt utbyte av 

information, handlar om att samla eller byta information från spelaren genom olika 

interaktioner. Ett digitalt spel kan skapas efter ett, flera eller inget av dessa syften.  

Omfattning 

Den här aspekten syftar till att beskriva målgruppen för det digitala spelet. I G/P/S modellen 

tar man hänsyn till kategorierna: stat och regering, militär och försvar, sjukvård, utbildning, 

företag, religion, kultur och konst, ekologi, politik, marknadsföring och vetenskaplig 

forskning. Djaouti et al. (2011) kategoriserar även målgruppen utifrån två perspektiv: ålder 

och typ. Ålder delar in målgruppen i grupper från 0 till 3 år, från 4 till 7 år etc. medan typ 

särskiljer grupper som allmänheten, yrkesverksamma och studenter.  
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Att använda G/P/S modellen för att identifiera digitala spel för undervisning 

Digitala spel som är skapade enbart för att vara underhållande, karaktäriseras av brister i 

aspekten syfte Djaouti et al. (2011). Vidare framhåller författarna att digitala spel, som inte är 

skapade för undervisning, fortfarande kan ha potential att användas som 

undervisningsmaterial. Utgående från kommersiella digitala spel kan en lärare konstruera 

egna syften för undervisningen. G/P/S modellen och dess databas över digitala lärospel finns 

på http://serious.gameclassification.com 

 

2.3 Vad gör ett digitalt spel intressant?  

Många av de digitala spelen på marknaden har blivit bästsäljande p.g.a. att de varken är för 

lätta eller för korta. Personer som köper spel vill typiskt ha ett långt och lagom komplext spel 

med en svårighetsgrad som stegvis kan ökas för att spelaren hela tiden ska utmanas att bli 

bättre och klara nästa uppgift (Gee, 2005). Vidare behandlar författaren fler komponenter som 

behövs för att göra ett spel intressant. Gee (2005) skriver att speltillverkarnas design av spelet 

kan verka motiverande för lärande och listar 13 olika designprinciper för utveckling av spel 

och deras implikationer för lärprocessen i klassrummet. Designprinciperna delas upp i 

nedanstående tre kategorier.  

Tabell 1: Gees designprinciper 

Spelarens makt Problemlösning Förståelse 

1. Delaktighet 5. Välordnade problem 12. Systemtänkande 

2. Anpassning 6. Lagom frustrerande 13. Betydelse som 

handlingsbild 

3. Identitet 7. Cykler av expertis  

4. Manipulation och 

distribuerad kunskap 

8. På begäran  

 9. Akvarium  

http://serious.gameclassification.com/
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 10. Sandlåda  

 11. Färdigheter som 

strategier 

 

 

2.3.1 Spelarens makt 

När användaren av spelet upplever att denne kan påverka vad som händer i spelet och inte 

bara passivt konsumerar produkten uppmuntras spelaren till att fortsätta spela (Gee, 2005). Ett 

bra spel får alltså spelaren att känna sig delaktig och spelarens beslut påverkar den miljö, som 

spelet är uppbyggt i. Ur ett lärandeperspektiv är detta en typ av aktivt deltagande. För en elev, 

som känner sig delaktig i klassrummet och kan påverka sitt eget lärande, känns 

undervisningssituationen mera meningsfull än för en elev, som känner sig pressad att gå 

samma väg som alla andra. Det ideala vore därför att anpassa läroplanen till varje elevs behov 

(Gee, 2005). 

Den andra principen handlar om anpassning (Gee, 2005). Ett bra spel ska vara 

anpassningsbart för individen. Anpassningsbarheten kommer till uttryck genom att det finns 

olika sätt att nå målen för spelaren. Det finns framförallt två sätt för spelutvecklaren att skapa 

detta. Dels genom att spelaren kan anpassa sitt spelande för att matcha de inlärningsförmågor 

som erbjuds i spelet, eller så kan spelaren välja att spela på ett inlärningssätt som fungerar för 

spelaren.  

Tredje principen är identitet. För att spelaren ska uppnå djupinlärning krävs det att denne tar 

på sig karaktärens identitet i spelet och applicerar egna värden och fantasier på karaktären 

(Gee, 2005). Om man relaterar detta till skolan krävs det att elever tar på sig rollen som 

forskare för att förstå naturkunskapsämnet bättre, eller tar på sig rollen som kock under 

hemkunskapsämnet för att få djupare förståelse och bli mer engagerad. Ageranden och 

handlanden sker mer per automatik genom att till exempel använda relevanta begrepp 

beroende på vilken kontext man är i.  

Manipulation och distribuerad kunskap är den fjärde principen (Gee, 2005), med vilken 

menas att spelaren kan manipulera föremål i spelvärlden för att uppnå sina egna mål. 

Byggnader, arméer eller landskap är vanliga objekt, som går att manipulera i många spel, 
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vilket får spelaren att känna sig som en sorts gud i spelet. Distribuerad eller delad kunskap 

betyder att spelaren och karaktären har olika förmågor vilka sammanförs för att uppnå målen. 

Det kan t.ex. handla om att en karaktär kan klättra i berg eller flyga men inte vet när, var och 

varför den ska göra detta. Då fyller spelaren i den saknade kunskapen och kan på så sätt ta sig 

vidare. I skolan återspeglas detta i form av att t.ex. göra teoretiska modeller för att räkna ut 

praktiska problem. Även om man inte vet volymen av en kub som man har framför sig, kan vi 

räkna ut det genom att manipulera ett material med hjälp av föremål för att räkna ut kubens 

volym. ”Kunskapen”, i form av mätvärden från linjalen, tillsammans med vår egen kunskap 

om hur och var vi ska mäta bidrar då till att vi uppnår målet.  

2.3.2 Problemlösning 

Välordnade problem – ett bra spel ska ha problem som kommer i en bra ordning (Gee, 2005). 

Problemen får inte vara för svåra eller för fria (d.v.s. att det inte får finnas för många 

alternativa angreppssätt att välja mellan i början), och de ska vara konstruerade på ett sådant 

sätt att det finns möjlighet att forma hypotetiska antagande om hur man löser framtida 

problem. I klassrummet återspeglas detta i form av genomgångar av lättare problem med 

handledning av läraren för att sedan utveckla tankesätt att lösa svårare problem längre fram i 

kursen. Gee pekar också på en röd tråd genom både spel och undervisning, man ska alltså 

kunna använda sig av tidigare lärda kunskaper för att sedan bygga på dessa med nytt stoff.  

Lagom frustrerande är den sjätte principen. För att spelare eller elever ska känna att 

uppgifterna de ställs inför är genomförbara gäller det att de är svåra men samtidigt möjliga att 

klara med den kompetens eleverna har (Gee, 2005). Tillsammans med detta ska feedback om 

spelarnas framsteg gärna ges för att få dem att känna att de är på väg åt rätt håll. För att dra en 

parallell från spel till skolvärlden kan detta ses som att provet är den sista ”bossen” i spelet. 

Alla tar olika tid på sig, gör framsteg i sinom tid och när man har hanterar spelet (eller kursen) 

tillräckligt bra, klarar man av ”bossen” eller provet.  

Den sjunde principen är cykler av expertis (Gee, 2005). Med detta menas att spelaren på varje 

nivå får öva på sina färdigheter för att klara nivån tills denne har automatiserat sina 

kunskaper. Kunskaperna testas och klarar spelaren nivån börjar cykeln om: spelaren 

identifierar nya problem som spelaren måste lära sig att bemästra och blir bättre på dessa 

färdigheter och testas på nytt inför uppgiften nivån innefattar för att sedan gå vidare till nästa 

nivå. I skolan kan detta fenomen ses som nya områden i kursen man läser. Man övar på t.ex. 
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kapitlet i boken, får nya kunskaper, bemästrar dessa och klarar ett delprov. Genom att 

integrera både gammal och ny kunskap skapas en större expertis. Gee hävdar dock att skolan 

inte låter eleverna hinna få samma expertis som de kan få i ett spel, framför allt på grund av 

tidsbrist och för att eleverna inför varje nytt moment känner att de måste börja om igen. 

Nästa punkt handlar om att ge information i rätt tid, vilket Gee kallar på begäran. Detta 

innebär att spelaren inte ska behöva läsa en manual för att lära sig ett spel utan med hjälp av 

uppmaningar under spelets gång lära sig de begrepp och få den information, som behövs för 

att klara av spelet. Efter en tid ska spelaren dock kunna gå till spelets manual men då veta vad 

man ska leta efter. På samma sätt är det i skolan när för många nya uttryck och begrepp finns i 

början av en kurs, det ger då ingen mening till ordens betydelse i just det sammanhanget. I 

slutet av kursen kommer dock dessa begrepp att ha en nyckelposition för att koppla ihop och 

skapa förståelse för det man har läst (Gee, 2005).  

Följande två principer under problemlösningskategorin kallar Gee (2005) för akvarium och 

sandlåda. Ett akvarium fungerar som ett litet ekosystem, som i spel ofta kännetecknas som en 

förminskad version av spelet. Det innebär att man som spelare ofta börjar i en mindre värld 

för att lära sig de grundläggande elementen i spelet. I skolsammanhang används ofta mindre 

modeller innan man gör något på fullskalig nivå. T.ex. att lära sig att såga innan man snickrar 

(konstruerar) ett fullskaligt objekt eller att i matematiken lära sig multiplikationstabellen 

innan man börjar med algebra. En sandlåda är ett bra ställe att lära sig om den verkliga 

världen men utan faror och risker. Bra spel har ofta sandlådor i form av testnivåer, där 

riskerna inte är så höga eller ens existerar. Sandlådor kan också ha formen av att man i spel 

kan spara sina framsteg för att slippa att göra om en hel nivå från början. Gee (2005) anser att 

det i skolan finns för mycket risker och bestraffningar, t ex att man inte klarar provet i slutet 

av terminen och måste börja om från ”början” igen. Eleven kan vara duktig på fyra av fem 

delar av en kurs men detta godkänner inte skolan, vilket gör att eleven inte känner sig 

tillräckligt kompetent, inte vågar ta risker och inte lär sig så bra som den annars skulle kunna 

göra.  

Den sista principen i denna kategori är färdigheter som strategier (Gee, 2005). Med detta 

menas att spelaren inte vill öva upp sin förmåga inom något som den anser är onödigt. Det 

måste då finnas ett mål med att öva på förmågorna för att kunna utvecklas ännu mer. Spelaren 

kommer då se detta som en strategi för att nå det mål denne vill uppnå. Den optimala metoden 
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för att öva upp färdigheter är också att se förmågorna som funktionella grupper för att uppnå 

målet, det är alltså bra att öva på flera typer av förmågor samtidigt för att lättare se vad dessa 

ska användas till. I skolkontexten betyder detta att man måste t.ex. träna aritmetik, algebra, 

derivering och integrering samtidigt för att kunna få ut det mesta av information från en 

andragradsfunktion.  

 

2.3.3 Förståelse 

Systemtänkande är något som är viktigt för att förstå den övergripande delen av ett spel (Gee, 

2005). Ett bra spel ska innehålla moment som får spelaren att förstå varför saker i spelets 

värld händer och hur de är sammankopplade med varandra. Man ska förstå vilka regler som 

gäller och vad som händer eller inte händer när man agerar på ett visst sätt. Man måste t.ex. 

läsa av miljön för att kunna urskilja vad som är viktigt att använda sig av i just den miljön. I 

skolan kan bristande systemtänkande återspegla sig i att eleven tillfälligt memorerar 

innehållet till ett prov i stället för att faktiskt lära sig hur innehållet hänger ihop.  

Den sista av de tretton principerna kallar Gee (2005) för betydelse som handlingsbild. Detta 

innebär att spelaren genom olika erfarenheter i spelet och även genom kontextbaserade 

begrepp kan lära sig koncept, ideologier och filosofiska teorier genom spelet. För att elever 

ska kunna tillgodogöra sig information, krävs det att man faktiskt förstår vad man ser, hör 

eller läser och kan läsa av dessa signaler för att sedan agera därefter.  

 

2.4 Motivation och lärande i digitala spel 

Motivation har många definitioner. Turabik & Baskan (2015) nämner ett par av dessa 

definitioner som ”Människan agerar utifrån sina egna önskningar och begär för att uppfylla ett 

visst syfte” och ”processen för att agera med drivkraft mot ett mål” (Turabik & Baskan, 2015, 

egen översättning). Själva motivationsprocessen kan förklaras på många olika sätt beroende 

på vilken teori man granskar men bygger oftast på fyra grundfaser. Dessa är behov, 

upphetsning, beteende och tillfredställelse i kronologisk ordning. Alla individer strävar efter 

att tillfredsställa behov och behoven gör att individen beter sig på ett visst sätt för att nå dit 

(Turabik & Baskan, 2015). Det måste även uppstå någon typ av upphetsning i individen för 
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att behoven ska vara värda att sträva för. Detta leder till att individen beter sig på ett sätt 

sådant att denne slutligen når sitt mål: tillfredställelse.  

2.4.1 Inre och yttre motivation 

Med inre motivation menas att man som individ motiverar sig genom egna mål och personliga 

intressen, t.ex. tycker vissa om att spela fotboll och blir motiverade utan att de blir tvingade 

till det på något sätt (Woolfolk, 2012). Det finns också yttre motivation vilket innebär att 

motivationen styrs av yttre faktorer. Det kan t.ex. betyda att straff och belöningar motiverar 

individen till att göra uppgifter som denne i sig inte tycker är intressanta och motiverande. 

Individen gör alltså aktiviteten endast för att gynna sig själv. Woolfolk (2012) diskuterar även 

om orsakssituationen är invärtes eller utvärtes, alltså om anledning till motivationen kommer 

inifrån eller utifrån. En aktivitet behöver inte vara direkt motiverande, utan man bör se det 

som olika moment. Ett exempel kan vara att man läser en kurs på universitetet: man har valt 

kursen för att man tycker den är intressant, delmomentet kan vara tråkigt men i slutändan får 

man ändå motivation till uppgiften för att få betyget och klara av kursen. Situationen 

involverar alltså både inre och yttre motivation som stiger och sänks under ett visst tidsspann 

(Woolfolk, 2012).  

 

 2.4.2 Teorier om lärande och lärprocesser i spel 

För att förklara lärande i digitala spel måste vi först klargöra vad vi menar med lärande då det 

finns olika aspekter på detta.  

Studier visar på att barn som spelar digitala spel självmant inte ser på spelande som en 

lärandeprocess, där information och kunskap ges, utan som ett deltagande i spelet (Kirriemuir 

& Mcfarlane, 2007). Ofta är digitala spel uppbyggda på trial-and-error metoden vilket betyder 

att man som spelare måste ta sig förbi vissa hinder och lösa vissa problem, som i sin tur kan 

utveckla spelarens logiska tänkande och problemlösningsförmåga. De har också identifierat 

att digitala spel kan få barn att bli mer självsäkra då de använder datorer med avancerade 

program.  

Digitala spel har visat sig kunna bidra till en lärandeprocess i form av samarbete. Kirriemuir 

& Mcfarlane (2007) skriver att framförallt pojkar ser spelande som en plattform för sociala 

relationer. Det bildas webbsidor, forum och även interaktioner i spelet, där spelare diskuterar 
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olika sätt att lösa problem i spelet och sina erfarenheter av uppgifter, miljöer, karaktärer etc. 

Dessa interaktioner sker alltså inte bara mellan spelare och spelet utan även som relationer 

spelare emellan för att lära sig hur man spelar och samarbetar för att nå vissa mål.  

Nästan alla spel bidrar till någon typ av lärandeprocess och Gee (2003) redogör för en studie 

gjord på spelet Age of Mythology som ett exempel för detta. Detta är ett strategispel, som 

fokuserar framförallt på grekisk, egyptisk och nordisk mytologi. Eleverna som fick spela 

spelet, läste om mytologi både i och utanför spelet. De lånade biblioteksböcker om mytologi 

för att lära sig om historia och kunde se samband mellan mytologi, samhälle och kultur. Gee 

(2003) hävdar att detta tyder på en stark lärandeprocess som sker och en drivande inre 

motivation då detta skedde både i och utanför skolan.  

 

2.4.3 Lärarens bidrag inom digitala spel 

I takt med den digitala teknikens ökade användning i utbildningen kommer även lärarens roll 

att förändras (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Lärare bidrar till lärprocesser och behöver 

utveckla strategier för att kunna integrera de digitala verktygen i undervisningen på ett så bra 

sätt som möjligt. 

Kluge, Krange & Ludvigsen (2014) har granskat fyra studier från Norge där grundskole- och 

gymnasieklasser har använt digitala verktyg (inklusive spel) i undervisningen. I en av 

studierna fick elever i årskurs 7-9 lära sig om genteknologi genom digitala spel. Spelet 

innehöll förklaringar, praktiska uppgifter och animationer och eleverna fick sedan svara på ett 

antal frågor skriftligt. Studien pekade på att spelet och frågorna var bristfälliga i relation till 

elevernas lärande. Det var lärarens bidrag med att leda eleverna med strukturerade 

diskussioner som var avgörande i detta fall för att nå en innehållslig förståelse.  

I en av studierna där gymnasieelever använde en simuleringsmodell av ett klimatproblem, 

blev tre mönster synliga: Några elever fastnade vid faktaorientering för att hitta ”rätt” svar, 

även om värderande frågor ställdes. Några elever behandlade simulatorn som ett spel med 

enbart underhållande syfte. Det tredje mönstret visade en mer positiv effekt på lärande då 

eleverna blev mer produktiva med hjälp av respons från simulatorn och klasskamrater (Kluge, 

Krange & Ludvigsen, 2014).  
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De fyra studierna gav olika resultat, men visar att digitala spel kan skapa en produktiv struktur 

för eleverna. Studierna visar även att läraren är en av de viktigaste faktorerna för att arbetet 

med digitala spel ska ge en positiv effekt på lärande. Läraren stöttar eleverna att värdera och 

själva reflektera genom att skapa diskussionstillfällen, vilket även bidrar till att ge eleverna en 

djupare förståelse (Kluge, Krange & Ludvigsen, 2014).  

Motivation kan vara en bidragande faktor till lärande och digitala spel ett relevant verktyg för 

att uppnå detta. Gulz och Haake (2014) belyser att ”välutformade digitala lärospel kan ge 

kraftfullt stöd till formativ utvärdering, ty med dessa kan man utvärdera lärandeprocesser och 

inte endast resultaten av dem” (s. 54).  
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3. METOD 

Examensarbetet är en litteraturstudie som genomförts i samband med ett 

forskningskonsumtionsarbete på ämneslärarprogrammet, Linköpings Universitet. För att 

besvara våra frågeställningar har vi använt oss av vetenskapliga studier med syftet att granska 

användningen av digitala spel i matematikundervisningen. Vi har också använt oss av studier 

som undersökt lärarens roll och artiklar som visar på vilka faktorer som spelar in vid 

skapandet av ett bra digitalt spel i undervisningssyfte. För denna typ av studier nämner 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att litteratur kan hämtas från vetenskapliga 

tidskrifter, böcker, rapporter, avhandlingar, konferenssammanfattningar, olika databaser och 

dylikt.  

 

3.1 Litteratursökning och urval 

Litteraturstudiens avsikt är att undersöka tidigare forskning om användningen av digitala spel 

i undervisningen. Ett första steg i litteraturstudien var att få en översikt över vilken forskning 

som tidigare gjorts inom ämnet. Vi började med att söka på relevanta begrepp som vi hämtade 

från Persson & Johansson (2014) antologi på databaserna Unisearch och ERIC. Dessa 

sökningar genererade en hel del intressanta artiklar vilka vi skummade igenom för att få en 

överblick över vilka begrepp som var relevanta och vilka som kunde bortses ifrån. 

Söksträngarna vi valde var bl.a. digital games, math, motivation, learning, gamification, 

serious games, effects, game-based learning etc. 

Eriksson Barajas et al. (2013) framhåller bristen av klart beskrivna urvalskriterier som en 

återkommande svaghet hos allmänna litteraturstudier. För att motverka detta har vi valt att 

avgränsa oss med hänsyn till digitala spel, ålder på studiernas deltagare och att studierna är 

anknutna till ämnet matematik. Kriterierna gav oss en god uppfattning om vad vi skulle söka 

efter och vad som var relevant för litteraturstudien kopplat till frågeställningarna. Texter och 

studier som inte uppfyllde dessa kriterier valdes bort under urvalsprocessen.  

Avgränsningarna gjorde vi för att det insamlade materialet skulle vara relevant för studien och 

inte bli för brett. Vi diskuterade också artiklarnas abstrakt på potentiella studier för att klassa 
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studierna som relevanta. Vidare sammanställde vi även ett dokument med alla källor där vi 

kortfattad beskrev vad studierna berörde för att lättare kunna återgå till dem. 

Unisearch är den primära söktjänsten vi använt oss av då denna ger en bra möjlighet att hitta 

källor med allt från vetenskaplig artiklar till examensarbeten till bibliotekslitteratur. En 

funktion Unisearch har som gör att sökprocessen blir lättare är valet ”akademiska peer 

review-tidsskrifter” vilket betyder att alla sökresultaten är granskade av oberoende experter 

inom det specifika området. Då vårt område inbegriper digitala spel har vi valt att specificera 

publiceringsår till år 2000 och framåt. Forskning publicerat före år 2000 anser vi vara 

irrelevant för denna studie.ublicerat före 

De andra databaserna vi använt oss av är ERIC (Educational Resources Information Center) 

och Google Scholar. Databasen ERIC har vi valt då den har mycket material kopplat till 

klassrummet och undervisning samt att deras ämnesordlistor ger bra underkategorier vilka 

sedan kan kombineras för att förfina fritextsökning. Google Scholar har används för att söka 

specifika artiklar, alltså referenssökningar. Nedan följer en tabell över sökningar som vi har 

genomfört. 

 

Databassökningar: 

Tabell 2: Databassökningar 

Sökord Databas Antalet 

träffar 

Utvalda Peer-

reviewed 

math AND 

games AND 

education 

ERIC 178 Garneli, V. 

Giannakos, M. 

& 

Chorianopoulos, 

K. (2017). Kim, 

H. & Ke, F. 

(2017). Ke, F. 

(2008).  

Ja 

math AND 

games AND 

learning 

ERIC 161 Ke, F. (2008) . 

Panoutsopoulos, 

H. & Sampson, 

D. (2012). 

Ja 
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math AND 

games AND 

effects 

ERIC 37 Kickmeier-Rust, 

M. D., 

Hillemann, E., 

& Albert, D. 

(2014). 

Ja 

game-based 

learning 

AND math 

AND 

motivation 

UniSearch 130 Ku, O., Chen, S. 

Y., Lao, A. C., 

Chan, T. & Wu, 

D. H. (2014).  

Ja 

games AND 

learning 

mathematics 

AND effects 

ERIC 100 Salam, A., 

Hossain, A. & 

Rahman, S. 

(2015) 

Ja 

video games 

math* 

effect* edu* 

UniSearch 829 McLaren, 

Adams, Mayer, 

Forlizzi (2017) 

Ja 

game based 

learning 

math* 

UniSearch 4535 Nyet Moi, S., 

Geofrey, J., & 

Bih Ni, L. 

(2016) 

Ja 

 

Vi har även använt litteratur såsom Woolfolk (2012), som vi läst i tidigare kurser (under våra 

studier på universitetet). Vi har dessutom valt att prioritera så ny publicerad litteratur som 

möjligt då forskningsfältet är tämligen ungt och står i snabb utveckling. Samtliga artiklar och 

böcker som vi har valt ut är publicerade senare än år 2000, och de flesta av dessa är 

publicerade senare än år 2010. När fler än 100 träffar fåtts har vi granskat de 45 första 

artiklarna då resterande sökträffar ofta faller i relevans.  

3.2 Analys av insamlat material 

Att hitta forskning och övrig litteratur av relevans kunde göras utan några större problem. 

Dock var urvalet mindre än önskvärt. Majoriteten av studierna som har gjorts med avseende 

på våra sökkriterier är inriktade på elever i yngre åldrar än vad vi eftersökte, vilket inte 

genererade en lika bred översikt som förväntat. 

De studier som valdes bort var (Salam, A., Hossain, A. & Rahman, S., 2015) och (Kickmeier-

Rust, M. D., Hillemann, E., & Albert, D., 2014) eftersom den första studiens resultat inte gick 
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i linje med vad sökte och att den andra studiens deltagarålder var för låg enligt våra 

avgränsningar och sållades därför bort.  

Eftersom att litteraturen som behandlats har varit begränsad, finns det en risk för eventuella 

slutsatser att bli felaktiga eller missvisande. Därför har vi valt att inte dra några egna fasta 

slutsatser. Avsikten med litteraturstudien är istället att ge en insikt, om hur digitala spel kan 

påverka matematikundervisningen och bör snarare ses som ett riktningsverktyg än något som 

ger en fullständig bild. 

3.3 Metodkritik  

Till vår litteraturstudie har vi haft tillgång till en begränsad mängd relevant forskning, vilket 

är återkommande i allmänna litteraturstudier (Eriksson Barajas et al., 2013). Med hänsyn till 

det tillgängliga materialet som skulle kunna behandlas och den tidsram som arbetet ligger 

inom, är detta svårt att undvika. När vi har sökt efter litteratur har vi försökt att vara så 

värderingsneutrala som möjligt i ett försök att inte påverka resultatet. Detta för att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika forskning som stödjer en viss ståndpunkt.  

Något som kan ses som kritik mot vår studie är att fyra av åtta studier är utförda i USA vilket 

kan leda till att resultaten går att applicera på elever i USA men ej i andra delar av världen, på 

grund av faktorer som teknikvana, skolsystem och förmågor etc.  

Ytterligare kritik som kan riktas mot vår litteraturstudie är att vi har använt samma författare 

till tre studier i vårt resultat. Två av de tre studierna är även publicerade samma år och 

studerar samma spel. Detta kan ses som både en för- och nackdel då resultatet blir mer 

ingående, men samtidigt finns risken att resultatet blir vinklat.   

 

3.4 Begränsningar 

Eftersom vårt mål är att titta på digitala spel som pedagogiska verktyg i 

matematikundervisningen har vi valt att inte avgränsa oss enbart till lärospel utan att även 

inkludera kommersiella spel eftersom dessa oftast är bättre gjorda då speltillverkarna har mer 

resurser. Som Djaouti et al. (2011) lyfter kan det finnas kommersiella spel som är lämpade till 

undervisning även om det inte var speltillverkarnas mål. 
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En annan avgränsning vi valt att göra är att studierna ska rikta sig mot elever som studerar 

från mellanstadiet upp till gymnasiet. Anledningen till det stora spannet (åldrarna 10-19) är att 

många studier har gjorts på mellanstadieelever men man kan implementera resultaten både i 

lägre och högre åldrar. Eftersom vi båda ska bli gymnasielärare känns det då relevant att ändå 

inrikta sig mot de högre åldrarna.  

Ett annat krav vi har haft är att inte använda oss av studier gjorda på spel i andra ämnen än 

matematik. Detta p.g.a. att matematiken skiljer sig ganska markant gentemot de flesta andra 

ämnen (i form av att matematiken ofta innehåller svar baserade på rätt eller fel tillskillnad från 

t.ex. samhällskunskap där det finns mer utrymme för tolkning) och kan därför ge missvisande 

resultat. Vi kommer dock granska allmän spelpsykologi och vilka faktorer som spelar roll för 

att ett digitalt spel kan användas i pedagogiska syften.  
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4. RESULTAT 

4.1 Undersökta studier 

Nedan presenteras en sammanfattning av de åtta studierna som examinerats och rubrikerna 

står för de spel som studierna har undersökt. För att på ett begripligt sätt analysera det 

insamlade materialet har en tolkning gjorts på begreppen lärande och motivation. Begreppet 

lärande innefattar kunskap och prestation, och begreppet motivation innefattar 

självförtroende, attityd, och nöje.  

 

4.1.1 Gem Game (Garneli, Giannakos, & Chorianopoulos, 2017) 

Garneli, Giannakos och Chorianopoulos (2017) hävdar att lärospel bör ses som ett lämpligt 

alternativ till den traditionella undervisningen för att fånga intresset hos elever med olika 

förväntningar och behov. För att undersöka olika former av lärospel för användning i 

undervisning gjordes en empirisk studie, som omfattade 80 elever. Studien syfte var att 

undersöka vad lärospelen kunde bidra med i form av lärande och prestation i matematik samt 

påverkan av attityder kring matematikundervisningen. Alla elever gick första året på 

högstadiet och indelades i fyra grupper med 20 elever i varje grupp. Grupperna spelade sedan 

ett digitalt matematikspel, Gem Game men med olika förutsättningar. Den första gruppen 

spelade spelet med en bakgrundsberättelse. Den andra gruppen spelade spelet utan någon 

berättelse. Den tredje gruppen fick både spela och modifiera spelet. Den sista gruppen 

användes som kontrollgrupp och fick utföra liknande uppgifter som de i spelet fast på papper.  

Spelet Gem Game är ett spel utvecklat för att vara ett lärospel. Spelet går ut på att 

huvudkaraktären Peter får sin hund kidnappad av en häxa, som i gengäld för att ge tillbaka 

hunden vill ha 30 diamanter. Genom att lösa problem i tre olika nivåer får Peter dessa 

diamanter och får på så sätt tillbaka hunden. De matematiska kunskaperna som testas i spelet 

är addition och subtraktion av heltal. I första nivån behandlas endast positiva heltal, i andra 

nivån behandlas endast negativa heltal och i tredje nivån finns både positiva och negativa 

heltal.  

Ett prov gjordes innan experimentet för att mäta elevernas kunskaper och ett prov gjordes 

efter för att se om det fanns någon förbättring. Dessa tester visade att det resultatmässigt 
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knappt var någon skillnad mellan de fyra grupperna, dock var bättre attityder något som 

syntes tydligt enligt författarna, eleverna blev exalterade när de fick höra att de skulle spela 

datorspel för att lära sig matematik. Författarna skriver att lärospel kan vara ett sätt för att 

motivera vissa elever. Utifrån metodologiska skäl diskuterar de vidare att testet efter 

spelandet/uppgifterna bör vara i samma medium som övningen är, d.v.s. att sluttestet för 

spelgrupperna borde ha varit i spelet och inte på papper.  

 

Tabell 3: Gem Game 

 Deltagare Förtest 

lärande 

Eftertest 

lärande 

Motivation/Attityd 

Experimentgrupp  60 9.76 9.88 3.02/5 

Kontrollgrupp 20 - - 2.23/5 

 

4.1.2 ASTRA EAGLE (Ke, 2008) 

Nästa studie som granskats utfördes i syfte av att se lärospels inverkan på matematisk 

prestation, metakognition och positiv attityd gentemot matematikundervisning (Ke, 2008). 15 

elever deltog i studien som utfördes under en sommarmatematikkurs och alla elever var 

mellan 10 och 13 år. Deras tidigare betyg samlades in och elevernas matematiska förmågor 

bedömdes för att sedan dela in eleverna i olika nivåer – avancerad, kunnig, grundläggande, 

under grundläggande. Studien pågick under fem veckor och utgjordes av totalt 10 tillfällen á 2 

timmar där eleverna fick spela datorspel. De spelade totalt åtta ASTRA EAGLE lärospel.  

De matematiska kunskaper som spelen innehåller är bl.a. mätning, jämföra heltal, lösa enklare 

ekvationer, kartläggning av x- och y-koordinater. Nedan följer några exempel:  

 Cashier – spelaren är en kassör som måste räkna pengar.  

 Treasure Hunt – spelaren måste hitta koordinaterna (x, y) för en skatt för att kunna 

gräva upp den.  

 Tic Tac Toe – Spelaren måste lösa olika matematiska problem för att vinna spelet.  

 Up, up and away – Spelaren färdas med en ballong och måste svara på 

matematikuppgifter, bl.a. multiplikationsuppgifter, för att komma vidare i spelet.  
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Alla spel gav omedelbar feedback i form av ”Rätt/Fel”, hade poängräknare och blev svårare ju 

högre nivå eleverna spelade på. För att klara en nivå behövde eleverna ha alla rätt på den nivå 

de spelade på. Det blev då svårare frågor allt eftersom men de gav också mer poäng.  

För att mäta elevernas kunskapsnivå gjordes ett Game Skills Arithmetic Test (GSAT) före 

och ett efter 10 lektioner. Det var samma frågor både före och efter, dock var frågorna 

blandade mellan de olika tillfällena. Totalt var det 30 frågor och snittet på rätta svar var 15.9 

för första testet och 17.8 för andra testet. Det gjordes även en undersökning med hjälp av 

Attitudes Towards Math Inventory (ATMI) vilken grundas på 40 undersökningsfrågor, där en 

5-poängs Likert-skala användes för att examinera elevernas känslor för matematik, även 

ATMI-testet användes som ett för- och eftertest. Dessa identifierades genom fyra olika 

faktorer: självförtroende, värde, nöje och motivation. Detta test visade dock att en förbättring 

hade skett. Det totala antalet poäng på testet var 200, förtestet gav resultatet 149,8 och 

eftertestet gav 161,7.  

Slutligen skriver författarna att även om enklare matematiska lärospel med sämre grafik, 

design och aktiviteter till skillnad mot kommersiella spel inte verkar så lockande för elever 

ses ändå en klar förbättring av attityder till matematikundervisning. Författarna framhåller 

också att man dock inte ska tro att alla lärospel fungerar bra, utan att det fortfarande krävs bra 

designprinciper för lärande för att spelet ska vara användbart.  

Tabell 4: ASTRA EAGLE 

 Deltagare Antal 

frågor 

Förtest 

lärande 

Eftertest 

lärande 

Förtest 

motivation/

attityd 

Eftertest 

motivation/

attityd 

Experimentgru

pp 

15 30 15,9 17,8 149,8/200 161,7/200 
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4.1.3 ASTRA EAGLE (andra studien) (Ke, 2008) 

Den här studien undersökte hur användandet av digitala spel med samarbetsinriktade, 

tävlingsinriktade och individuella mål påverkade elevers prestation och attityd i 

matematikundervisningen (Ke, 2008). 160 elever i femte klass deltog i studien och delades in 

i olika grupper för samarbete, tävling, individuellt samt kontrollgrupp. Ett standardiserat 

matematikprov användes som test både före och efter studiens genomförande.  

Samma spelserie (ASTRA EAGLE) som i föregående studie (Ke, 2008) användes även till den 

här studien. Inför studien fick eleverna delta i två lektioner på 40 minuter för att lära sig 

navigera i de olika spelen. Under studien fick de spela sitt tilldelade spel två 40-

minuterslektioner i veckan, i fyra veckor.  

För att komma fram till ett resultat användes liknande GSAT- och ATMI-test även i den här 

studien samt en femgradig Likert-skala för att undersöka motivation och attityd.  Resultatet 

indikerar på att digitalt spelbaserat lärande främjar elevers presterande i kognitiva 

matematiktester, markant mer än vad ”papper och penna” uppgifter gör, men att effekten bara 

var lite bättre. 

Författarna nämner att en stor framgång med digitala spel i undervisningen, är möjligheten till 

omedelbar feedback. Tyvärr gav dessa spel enbart summativ feedback, alltså resultatmässig 

feedback i stället för att ge tips och råd till hur eleven kan göra annorlunda. Här förklarar 

författarna att lärare kan förbättra upplevelsen av digitala spel genom att även bidra med 

formativ feedback till eleverna. 

Tabell 5: ASTRA EAGLE (andra studien) 

 Deltagare Antal 

frågor 

Förtest 

lärande 

Eftertest 

lärande 

Förtest 

motivation/

attityd 

Eftertest 

motivation/

attityd 

Experimentgrupp  124 30 56.8 60.1 75.5 76.9 

Kontrollgrupp 36 30 61.2 58.2 77.5 74.2 
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 4.1.4 Sub Stop (Kim & Ke, 2017) 

Kim och Ke (2017) undersökte om integration av designprinciper från spel in i 

OpenSimulator-supported virtual reality (VR) lärmiljö kan främja matematisk prestation för 

mellanstadieelever. Totalt deltog 132 elever i studien och data samlades in utifrån ett 

resultatbaserat test. För den experimentella gruppen innehöll VR-miljön spelkarakteristiska 

moment såsom utmaningar, en berättelse, direkta belöningar och spelande i lärmiljön. 

Kontrollgruppen hade inga av dessa designprinciper inbäddade i lärmiljön. För att förtydliga 

definierar författarna Virtual Reality som 3D-värld vilket inte har något med VR-headset att 

göra. OpenSimulator är en plattform för att enkelt designa och bygga egna 3D-miljöer utifrån 

sin egen förmåga.  

Spelet eller 3D-världen utgjordes av en smörgåsbutik där en menytavla visades. Butiken 

kallades ”Sub Stop” och meningen var att den skulle likna en butik som finns i den riktiga 

världen. Menytavlan användes som en Whiteboard tavla och eleverna fick information och 

instruktioner genom denna tavla. Matematiken som behandlades under spelet var bråk 

(förlänga, förkorta, addera). Båda grupperna skulle utföra samma fyra uppgifter. Det som 

skiljde sig åt mellan de två grupperna var att kontrollgruppen inte hade några av de 

spelkarakteristiska dragen i lärmiljön som experimentgruppen hade.  

Prestation i matematik var vad som prövades. Det gjordes ett förtest 7-10 dagar före och ett 

eftertest efter spelets slut. Resultatet visade på en ökning i matematiska kunskaper för den 

experimentella gruppen. Det var totalt 16 frågor, snittet på förtestet var 11.45 på 

experimentgruppen och 9.14 på kontrollgruppen, eftertestet visade 13.88 för 

experimentgruppen och 10.74 för kontrollgruppen.  

Författarna hävdar att dessa resultat kan lyfta plattformen VR som en effektiv lärmiljö för 

undervisning och att det har en positiv effekt på lärande. Vidare pekar de på fördelen med att 

använda sig av problem som kan dyka upp i det verkliga livet då detta främjar elevers 

problemlösningsförmåga.  

Tabell 6: Sub Stop 

 Deltagare Antal 

frågor 

Förtest 

lärande 

Eftertest 

lärande 

Experimentgrupp  66 16 11,45 13,88 
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Kontrollgrupp 66 16 9,14 10,74 

 

 

4.1.5 the Sims 2 – Open for Business (Panoutsopoulos & Sampson, 2012) 

Studien av Panoutsopoulos och Sampson (2012) hade som mål att ge underlag för vad 

kommersiella spel som komplement till vanlig undervisning kan ha för effekter på elevers 

prestation i matematik. Studien hade 59 deltagare som var 13 – 14 år gamla och delades in i 

två grupper: en kontrollgrupp (29 elever) och en testgrupp (30 elever). För att samla data till 

studien användes tester både före och efter spelet hade implementerats i undervisningen.  

Spelet som valdes till studien heter ”the Sims 2 – Open for Business” och är ett kommersiellt 

simulationsspel som involverar deltagarna i aktiviteter som kräver övervakning av 

information, strategiskt tänkande, beslutstagande samt planerande och agerande för att leda ett 

företag. Bland annat får spelaren: 

 Sätta pris på produkter i spelet. 

 Anställa medarbetare baserat på vissa kriterier. 

 Delegera arbete till anställda med talanger och intressen i beaktande.  

Undervisningsscenariot för de två grupperna baserades på en modell för problemlösning. 

Modellen delas in i två sektioner.  

Sektionen ”utbildningsmål” som hänvisar till kursplanen där eleverna i detta fall skulle lära 

sig om linjära ekvationer vilket bland annat omfattade rita grafer, finna rätt linjär funktion 

utifrån graferna, samt funktioners lutning. ”Scenario av utbildningsaktiviteter” är den andra 

sektionen och fungerar likt en lektionsplanering.  

Eleverna fick formulera hypoteser kring anställande av personal, lönesättning, prissättning 

etc, som de sedan fick pröva i spelet. De fick även ge förklaringar till det observerade 

resultatet samt utveckla slutgiltiga lösningar till de givna problemen. Tack vare spelets 

förmåga att förse eleverna med kontinuerlig feedback, var det möjligt att kunna jämföra 

statusen på företaget som eleverna hade skapat både före och efter att de testade sina 

hypoteser. Eleverna i kontrollgruppen fick utföra liknande uppgifter som i spelet, där läraren 

delade ut den information som behövdes på pappersform. 
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Efter analys av tester och intervjuer med eleverna visar studien att digitala spel i 

undervisningen kan vara lika effektivt som traditionell undervisning när det gäller 

ämnesinnehållslig kunskap i matematik. Studien visar även att detta inte bara gäller digitala 

spel som enbart är skapade för undervisning. Kommersiella spel som är skapade för ett annat 

syfte, kan genom skräddarsydda aktiviteter fungera minst lika bra.  

När det kommer till generella undervisningsmål så som problemlösning och reflektion, visade 

studien att testgruppen presterade mycket bättre än kontrollgruppen. Panoutsopoulos och 

Sampson (2012) betonar att kommersiella digitala spel med interaktiva miljöer kan förse 

eleverna med struktur och kontext av autentiskt lärande.  

Motivation och attityd till matematik hade ingen större förändring. Författarna noterar att det 

antagligen beror på den begränsade tid studien genomfördes på.  

Tabell 7: the Sims 2 - Open for Business 

 Deltagare Eftertest 

lärande 

Experimentgrupp 30 60.52 

Kontrollgrupp 29 57.86 

 

 

4.1.6 Battleship & Math Kicker (Ku, Chen, Wu, Lao & Chan 2014) 

Ku, Chen, Wu, Lao och Chan (2014) undersökte om spelbaserat lärande kan bidra till att öka 

elevers självförtroende i matematik och förbättra deras prestation. Eleverna i studien var alla 

10-11 år och studien pågick under nio lektionstillfällen i fem veckors tid. Det var totalt 51 

elever som delades in i en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Vidare delades de sedan in 

i två undergrupper – högpresterande och lågpresterande, genom att titta på deras tidigare 

matematiska prestationer. Detta gjordes för att se om GBL (Game Based Learning) är bra 

både för hög- och lågpresterande elever. Kontrollgruppen genomförde traditionell 

undervisning under studiens nio lektionstillfällen. 

Det var två spel som spelades. Det första, Battleship, går ut på att eleven möter en virtuell 

motståndare och de svarar i tur och ordning på matematiska frågor under tidspress. Klarar 
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spelaren frågan får man placera ut en bomb på motståndarens spelplan, svarar man fel missar 

man sin chans att attackera och turen går över till motståndaren. Man kan jämföra detta spel 

med det klassiska ”Sänka skepp”.  

Det andra spelet Math Kicker är ett spel som går ut på att eleven spelar som fotbollsspelare 

som ska skjuta en straff. Svarar eleven rätt på en fråga blir det mål och dennes poäng ökar. 

Svarar eleven fel, räddas skottet och motståndaren får poäng. Båda spelen baseras på 

aritmetiska problem såsom multiplikation, division, addition och subtraktion. T.ex. kunde en 

uppgift se ut som följande  
30

5
+ 2 =?. 

Studien genomfördes med ett förtest och ett eftertest, både i kunskap/prestation och i 

självförtroende. Kunskapstesterna bestod av totalt 250 uppgifter och eleverna fick endast 20 

minuter på sig att svara. Anledningen till detta var att det inte skulle finnas ett tak för hur 

många uppgifter man kunde svara på. Det var samma uppgifter på båda kunskapstesterna, 

endast med ändrad inbördes ordning. Testerna för självförtroende utfördes genom att eleverna 

fick svara på ett frågeformulär modifierat utifrån Fennema-Shermans underskala för 

självförtroende, maxpoäng var 5. Testerna gjordes en vecka före och en vecka efter de nio 

lektionstillfällena.  

Resultaten från testerna visade att kunskap/prestation ökade markant i båda grupperna men i 

den experimentella gruppen ökade snittet med 14 korrekt besvarade frågor fler än 

kontrollgruppen. Självförtroendetesterna visade på en ökning för försöksgruppen (+0.302) 

och en minskning för kontrollgruppen (-0.145). Beträffande hög- och lågpresterande elever 

visade resultaten från självförtroendetesterna att alla grupper hade ökat förutom 

lågpresterande elever i kontrollgruppen som hade minskat (-0.44). I prestationstesterna stack 

varken de hög- eller lågpresterande eleverna ut i jämförelse mellan grupperna, det var endast 

en liten förbättring för gruppen med spelbaserat lärande.  

Författarnas slutsats är att både högpresterande och lågpresterande elever kan dra nytta av 

spelbaserat lärande, både för ökat självförtroende i matematik och prestationsmässiga insatser. 

Vidare skriver författarna att de tror att självförtroendet förbättrades avsevärt för 

experimentgruppen på grund av direkt feedback, tävlingsmomenten i spelen och känslan av 

att lyckas.  
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Tabell 8: Battleship & Mathkicker 

 Deltagare Antal 

frågor 

Förtest 

lärande 

Eftertest 

lärande 

Eftertest 

motivation/attityd 

Experimentgrupp 26 250 21.85 69.46 3.669/5 

Konrollgrupp 25 250 21.76 55.28 3.2/5 

 

 

4.1.7 DragonBox 12+ (Nyet Moi, Jolly, & Bih Ni, 2016) 

Denna studie har undersökt om effekterna av DragonBox 12+, en app för Android och iOS 

utvecklad för att träna algebra, kan öka elevers algebraiska tänkande och attityd kring algebra 

(Nyet Moi, Jolly, & Bih Ni, 2016). Det var totalt 60 elever med i studien och eleverna var 14 

år. En testgrupp spelade DragonBox 12+ medan kontrollgruppen hade traditionell 

undervisning i algebra. Studien pågick i totalt 16 timmar.  

Spelet DragonBox 12+ går ut på att isolera ”the DragonBox” till en sida av spelbrädet. 

Spelbrädet består av två sidor, vilket kan liknas med två sidor av ett likhetstecken. Till en 

början spelas spelet med olika monster och tärningar som man flyttar, addera, dividera etc. 

Desto längre man spelar, byts dessa monster och tärningar gradvis ut mot siffror och 

bokstäver. Det finns alltid tips att tillgå för eleven och svårighetsgraden ökar ju längre man 

spelar. Eleven kan också bli belönad med stjärnor för att ha klarat en nivå, för att få tre 

stjärnor får endast ett visst antal operationer göras.  

Det gjordes ett förtest och ett eftertest även i denna studie, dessa var likadana men med 

ändrade tal. Testerna bestod av 15 uppgifter på algebraiskt tänkande. Resultaten visade att 

försöksgruppen ökade poängsumma i snitt från 13.2 till 71.1 medan kontrollgruppen ökade i 

snitt från 13.5 till 49.6. Det gjordes också ett test på attityder gentemot algebra där en 

modifierad Fennama-skala användes. Attitydtestet bestod av 20 påstående på vilka man kunde 

svara: Håller helt med (5), Håller med (4), Vet ej (3), Håller inte med (2), Håller inte alls med 

(1). Resultaten från attitydtestet visade att kontrollgruppen hade i snitt 3.65 medan 

kontrollgruppen låg på 2.73.  

Författarna påpekar att resultaten från studien visar att användning av spelet DragonBox 12+ 

kan positivt påverka algebraiskt tänkande såväl som attityd gentemot algebra. Vidare skriver 
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författarna att eleverna får bättre självförtroende och förstår betydelsen av algebra i det 

verkliga livet bättre genom användning av DragonBox.  

Tabell 9: DragonBox 12+ 

 Deltagare Förtest 

lärande 

Eftertest 

lärande 

Eftertest 

motivation/attityd 

Experimentgrupp 30 13.2 71.1 3.65 

Kontrollgrupp 30 13.5 49.6 2.73 

 

4.1.8 Decimal Point (McLaren, Adams, Mayer, Forlizzi, 2017) 

Sista studien bidrar med evidens om att matematiska undervisningsspel kan ge bättre 

läromöjligheter samt vara mer engagerande än traditionell undervisning (McLaren, Adams, 

Mayer, Forlizzi, 2017). Studien undersökte om digitala spel kan vara ett bra alternativ när 

elever ska lära sig om decimaler. 153 elever från två olika mellanstadieskolor deltog i studien, 

varav 70 elever fick lära sig om decimaler genom digitala spelet Decimal Point medan 83 

elever använde ett mer traditionellt tillvägagångssätt.  

I spelet Decimal Point (förkortat från Decimal point: The Fantastically Fabulous World of 

Fractional Fun) får eleverna förflytta sig på en brädspelsliknande plattform som innehåller 

olika zoner med varierande teman. Inom varje zon får eleverna därefter spela mini-spel som är 

relevanta för temat i vilken zon de befinner sig i.  

Exempelvis får eleverna i minispelet ”Baloon Pop!” kasta pil på ballonger med decimaler på 

för att rangordna dem från minsta tal till största. Minispelet är designat för att motverka den 

återkommande missuppfattningen att ett decimaltal är större om det innehåller fler siffror. De 

andra minispelen är formade efter liknande missuppfattningar inom aritmetik och decimaler. 

När eleven har löst ett problem i spelet, uppmanas eleven att beskriva sin lösning genom att 

välja möjliga förklaringar från en flervalslista. 

Till studien genomfördes ett förtest, eftertest samt ett ännu senare eftertest som innehöll olika 

uppgifter om aritmetik med decimaler. Testerna innehöll även frågor kring självförtroende 

samt utvärdering. Studien genomfördes istället för elevernas vanliga matematiklektioner och 

tog sju lektioner ca 45 minuter vardera att genomföra.  
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Resultatet på studien visar att eleverna som lärde sig genom att spela digitala spel, presterade 

markant bättre på eftertesterna än de elever som fick en mer konventionell undervisning. Det 

visade sig också att eleverna som fick en konventionell undervisning överlag gjorde mer fel 

än den andra gruppen, trots att uppgifterna var väldigt lika. Utvärdering visar även att 

spelgruppen hade en mer positiv känsla över hela upplevelsen.  

 

Tabell 10: Decimal Point 

 Deltagare Antal 

frågor 

Förtest 

lärande 

Eftertest 

lärande 

Eftertest 

motivation/attityd 

Experimentgrupp 70 61 32.0 38.6 2.0 

Konrollgrupp 83 61 26.0 30.1 3.0 

                                                                                    

4.2 Sammanställda resultat från samtliga studier 

Tabell 11: Sammanställda resultat, kontrollgruppens resultat i parentes 

Försöksgruppens 

(kontrollgruppens) 

resultat 

Förtest 

lärande 

Eftertest 

lärande 

Förtest 

motivation/attityd 

Eftertest 

motivation/attityd 

Gem Game 9.76 (-) 9.88 (-) - (-) 3.02 (2.23) 

ASTRA EAGLE 15.9 (-) 17.8 (-) 149.8 (-) 161.7 (-) 

ASTRA EAGLE 

(andra studien)  

56.8 (61.2) 60.1 (58.2) 75.5 (77.5) 76.9 (74.2) 

Sub Stop 11.45 

(9.14) 

13.88 

(10.74) 

- (-) - (-) 

The Sims 2 - (-) 60.52 

(57.86) 

- (-) - (-) 

Battleship & 

Mathkicker 

21.85 

(21.76) 

69.46 

(55.28) 

3.367 (3.365) 3.669 (3.2) 

DragonBox 12+ 13.2 (13.5) 71.1 (49.6) - (-) 3.65 (2.73) 

Decimal Point 32 (26.0) 38.6 (30.1) - (-) 2.0 (3.0) 
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5. DISKUSSION 

I diskussionsdelen sammanfattas våra tankar i koppling till resultat, bakgrund och 

frågeställningar. Vi analyserar resultat och vilka framgångsfaktorer spelen i studierna vi 

examinerat. Diskussionen avslutas med vår slutsats och förslag på vidare forskning.  

 

5.1 Digitala spels inverkan på lärande och motivation 

Digitala spel bör ses som ett alternativt medel för undervisning då det engagerar eleven och 

placerar denne i en ny lärmiljö vilket kan öka motivationen. Eleven får upptäcka och 

interagera med den miljön den har framför sig och har själv kontroll över hur objekt i spelet 

ter sig beroende på elevens egna kommandon.  

Resultaten från studierna visar på att digitala spel kan ha en stor inverkan på både lärande och 

motivation. Lärandedelen var inte alltid lika påtagligt effektiv som motivationsdelen i form av 

resultat. Dock kan det kanske härledas till att dels spelpedagogiken var bristande och även att 

implementeringen av det spelbaserade lärandet var undermålig. Något vi anser inte behandlas 

tillräckligt i studierna vi granskat är lärarens roll i undervisningssituationerna. Många av 

spelen skulle förmodligen kunna kompletteras med lärarledda genomgångar av begrepp och 

problem för att få fram främsta möjliga undervisningsmiljö. En nackdel anser vi alltså är att 

lärarens roll kan bli lidande då det blir för mycket fokus på spelet i fråga vilket inte är 

meningen. Precis som Lantz-Andersson och Säljö (2014) framhåller kan digital teknik ”aldrig 

ersätta det utvecklande samtalet mellan lärare och elev” (s. 17). Spelen skulle förmodligen 

kunna stå på egna ben som interaktiva lärare men det är lång tid kvar tills de är tillräckligt bra 

gjorda för detta ändamål. Detta leder oss in på nästa punkt – Gees designprinciper för 

motivation till lärande.  

De spel som undersökts i studierna har en varierad kvalité. För att återkoppla till 

designprinciperna från Gee (2005) kan en jämförelse mellan spelen Math Kicker och 

DragonBox 12+ göras. Math Kicker är ett mycket enkelt spel som endast uppfyller ett par av 

Gees designkriterier, t.ex. manipulation och distribuerad kunskap – att eleven genom att lösa 

vissa tal kan få karaktären att skjuta fotbollen i mål. Math Kicker saknar dock många viktiga 

komponenter för att spelet ska vara motiverande för lärande, exempelvis förekommer ingen 
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progression i svårighet och inte heller någon karaktärsidentitet som går att anpassa. Ku, Chen, 

Wu, Lao och Chan (2014) skriver också att spelet är uppbyggt så att den virtuella 

motståndaren ska ligga ”kunskapsmässigt” efter eleven under spelets gång så att eleven har en 

stor chans att vinna såvida inte eleven svarar fel på många frågor i rad. Jämför vi nu detta med 

DragonBox 12+, vilket är ett välutvecklat spel som innehåller många av Gees designprinciper, 

anser vi att kvalitetsskillnaden är enorm. DragonBox 12+ uppfyller många av kriterierna från 

alla tre kategorierna vilket förmodligen gör att spelet håller längre i längden till skillnad från 

Math Kicker, som endast innehåller ett moment. För att belysa några fördelaktiga aspekter av 

DragonBox 12+ kan nedanstående principer nämnas: 

 Akvarium - att eleven får börja spelet i en mindre värld där eleven lär sig de 

grundläggande elementen i spelet. 

 Färdigheter som strategier – eleven får öva på vissa tekniker för att komma närmare 

målet och avancera i nivå. 

 Systemtänkande – eleven lär sig moment i spelet som den förstår sammankopplingen 

mellan. T.ex. introduceras algebraräkningen gradvis och monster byts ut mot symboler 

och siffror.  

 Välordnade problem – spelet innehåller gradvis svårare innehåll vilket också 

återspeglas i att eleven kan göra antaganden om hur framtida problem kan lösas.  

 På begäran – eleven får information i rättan tid. Spelet ger uppmaningar, tips och 

visar hur man tar sig vidare när det behövs.  

Det är förmodligen på grund av dessa välutformade principer som DragonBox 12+ presterar 

så högt gentemot kontrollgruppen i studien.  

5.2 Kritik mot resultat  

Denna studie hade som syfte att undersöka hur elevers motivation och lärande påverkas av 

digitala spel i undervisningen. Nedan är tanken att diskutera kritik mot resultaten i allmänhet.  

För det första har utbudet av relevanta studier varit mindre än vad vi trodde. Av de studier vi 

sedan valt ut som relevanta saknar många ordentliga resultat vilket t.ex. yttrade sig genom att 

inga förtester gjorts, att kunskap- och motivationstester är dåligt beskrivna (antal frågor, 

resultat från tester, bortfall) eller under hur lång tid studien utfördes, se bl.a. Panoutsopoulos 

och Sampson (2012) eller Garneli, Giannakos, och Chorianopoulos (2017). Något annat som 
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uppmärksammats är att även om en studerad studie är väl genomförd, med tydlig struktur och 

resultat, så kan den brista på grund av att spelet som valts ut för studien har varit uselt 

designat för lärande. Detta betyder inte att spelet som studerats måste ha en hög 

tillverkningskostnad utan snarare att författarna borde tänkt till om spelet innehåller fler än ett 

moment, hur spelet är pedagogiskt anpassat och om spelet möter några designkriterier för ett 

bra spel.  

 

5.3 Digitala spel i framtida yrkesroll 

Vi anser att i den framtida yrkesrollen som matematiklärare kan digitala spel vara något att 

använda sig av. Det står tydligt i kursplanerna för ämnet matematik att digitala medier och 

verktyg är något som ska användas och att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga i 

och med dessa (Skolverket, 2011) vilket tyder på att digitala spel skulle kunna fungera som ett 

alternativt medel i undervisningen. Dock anser vi att skolan ofta ligger en bit efter i just 

teknikutvecklingen vilket leder till att det förmodligen kommer ta ett par år som verksamma 

lärare innan digitala spel dels får en accepterad plats som undervisningsmetod i skolan och 

dels att det utvecklas tillräckligt bra spel för det pedagogiska ändamålet.  

 

5.4 Avslutande reflektioner 

Slutligen för att återkoppla till vårt syfte med studien vill vi poängtera att digitala spel kan 

bidra till ökat lärande och ökad motivation utifrån resultaten från vår studie. Tyvärr är 

forskningsområdet ännu ungt och det kommer förmodligen dröja många år innan spel ses som 

ett accepterat undervisningsmedel i skolan. Det vi anser är dock att det finns mycket att lära 

från speldesign, både för lärande och motivation. Hur man bäst tillämpar spel i 

undervisningen är dock för tidigt att säga och det krävs fler fältstudier inom området för att få 

en klarare bild av spelbaserat lärande.  

 

5.5 Vidare forskning 

Då tekniken snabbt går framåt bör den utnyttjas mer i undervisningen. Enligt den forskning 

som vi har granskat i denna studie, tyder resultaten på både ökat lärande och ökad motivation 
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i många av fallen. Digitala spel bör kunna användas som ett alternativt medium för 

undervisning. Dock behöver det göras bättre lärospel, alternativt bättre implementering av 

kommersiella spel som läromedel. Digitala spel ska användas som bidrag till en bättre 

lärmiljö och inte för användandets egen skull. För framtida forskning föreslår vi därför 

följande: En jämförelse mellan traditionell undervisning och spelbaserad undervisning i ett 

välgjort spel med stöd från lärare. Här bör man både studera vad läraren kan bidra med för att 

stötta elevernas lärande i den spelbaserade lärmiljön samt att under en längre tid mäta elevers 

matematiska kunskaper utifrån veckovisa tester.  

Resultaten vi diskuterade i denna uppsats är hämtade från studier i länderna: USA, Grekland, 

Taiwan och Malaysia, vilket tyder på en relativt bra spridning geografiskt. Dock saknas 

resultat från studier gjorda i Sverige om digitala spel i undervisningen vilket kan tyda på att 

framtida forskning behövs. Digitaliseringen i Sverige ligger på en hög nivå jämfört med 

många andra länder vilket bör ses som en fördel för studier som behandlar digitala spels 

påverkan på lärande. Även om studierna i vårt urval är välgrundade, är det ingen garanti för 

att resultatet är detsamma i andra länder då skolväsendet och materialtillgång ser annorlunda 

ut i olika länder. 

För att vidare förstå hur vidden av hur spelmiljöer kan påverka elevers lärande vore forskning 

på VR-spel i skolan intressant. Vår uppfattning är att man med VR-teknik har ett extremt bra 

verktyg för att individanpassa lärmiljöer, men hur ska omgivningen ändras för att få det 

optimala klassrumsklimatet?  

 

 



32 

 

Referenser 

Djaouti, D., Alvarez, J., & Jessel, J.-P. (2011). Classifying Serious Games: the G/P/S model. i 

P. Felicia, Handbook of Research on Improving Learning and Motivation through 

Educational Games: Multidisciplinary Approaches (ss. 118-136). Hershey PA: IGI 

Global. 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska Litteraturstudier I 

Utbildningsvetenskap : Vägledning Vid Examensarbeten Och Vetenskapliga Artiklar. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Garneli, V., Giannakos, M., & Chorianopoulos, K. (2017). Serious games as a malleable 

learning medium: The effects of narrative, gameplay, and making on students’ 

performance and attitudes. British Journal of Educational Technology, 48(3), 842-

859. 

Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. New York: 

Palgrave Macmillan. 

Gee, J. P. (2005). Learning by Design: Good Video Games as Learning Machines. E-

Learning, 2(1), 5-16. 

Gulz, A., & Haake, M. (2014). Att stödja och utforska lärande med hjälp av digitala 

läromedel. i A. Persson, & R. Johansson, Vetenskapliga perspektiv på lärande, 

undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang - 

utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet (ss. 45-64). Lund: Lunds 

universitet. 

Ke, F. (2008). A case study of computer gaming for math: Engaged learning from gameplay? 

Computers & Education, 51(4), 1609-1620. 

Ke, F. (2008). Alternative goal structures for computer game-based learning. Computer-

Supported Collaborative Learning, 429–445. doi:10.1007/s11412-008-9048-2 

Kim, H., & Ke, F. (2017). Effects of Game-Based Learning in an Opensim-Supported Virtual 

Environment on Mathematical Performance. Interactive Learning Environments, 

24(4), 543-557. 

Kirriemuir, J., & Mcfarlane, A. (den 23 November 2007). Literature Review in Games and 

Learning. Hämtat från www.hal.archives-ouvertes.fr: https://telearn.archives-

ouvertes.fr/hal-00190453 

Kluge, A., Krange, I., & Ludvigsen, S. (2014). Lärarens roll och design av lärandemiljöer. i 

A. Lantz-Andersson, & R. Säljö, Lärare i den uppkopplade skolan (ss. 41-68). 

Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Ku, O., Chen, S. Y., Wu, D. H., Lao, A. C., & Chan, T.-W. (2014). The Effects of Game-

Based Learning on Mathematical Confidence and Performance: High Ability vs. Low 

Ability. Educational Technology & Society, 17(3), 65-78. 



33 

 

Lameras, P., Arnab, S., Dunwell, I., Stewart, C., Clarke, S., & Petridis, P. (2017). Essential 

Features of Serious Games Design in Higher Education: Linking Learning Attributes 

to Game Mechanics. British Journal of Educational Technology, 48(4), 972-994. 

doi:10.1111/bjet.12467 

Lantz-Andersson, A., & Säljö, R. (2014). Lärmiljöer i omvandling - En yrkesroll i utveckling. 

i A. Lantz-Andersson, & R. Säljö, Lärare i den uppkopplade skolan (ss. 13-37). 

Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

McLaren, B. M., Adams, D. M., Mayer, R. E., & Forlizzi, J. (2017). A Computer-Based 

Game that Promotes Mathematics. International Journal of Game-Based Learning, 

7(1), 36-56. doi:10.4018/IJGBL.2017010103 

Nyet Moi, S., Jolly, G., & Bih Ni, L. (2016). Students' Algebraic Thinking and Attitudes 

towards Algebra: The Effects of Game-Based Learning using Dragonbox 12 + App. 

Electronic Journal of Mathematics & Technology, 10(1), 1-17. 

Panoutsopoulos, H., & Sampson, D. G. (2012). A Study on Exploiting Commercial Digital 

Games into School Context. Educational Technology & Society, 15(1), 15-27. 

Persson, A., & Johansson, R. (2014). Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och 

utbildning i olika institutionella sammanhang - utbildningsvetenskaplig forskning vid 

Lunds universitet. Lund: Lunds universitet. 

Sanford, K., Starr, L. J., Merkel, L., & Bonsor Kurki, S. (2015). Serious games: video games 

for good? E-Learning and Digital Media, 12(1), 90-106. 

doi:10.1177/2042753014558380 

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Stockholm. 

Skolverket. (2016). It-användning och it-kompetens i skolan. Hämtat från 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskol

bok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3617 den 1 11 2017 

Turabik, T., & Baskan, G. A. (2015). The Importance of Motivation Theories in Terms Of 

Education Systems. Social and Behavioral Sciences, 186, 1055-1063. 

Woolfolk, A. (2012). Educational Psychology and Classroom Assessment . i A. Woolfolk, M. 

Hughes, V. Walkup, & J. H. McMillan, Educational psychology and classroom 

assessment (ss. 310-352). Harlow: Pearson Education. 



 

 

 


