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Sammanfattning  
 
Forskningslitteraturen har inte en enhetlig syn på vilka effekter inkluderandet av spel i matematikundervisningen 
har på elevers lärande och motivation. Syftet med examensarbetet är att undersöka lärares beprövade 
erfarenheter av att använda spel i matematikundervisningen, för att på så sätt fördjupa kunskaperna kring vilka 
effekter lärarna anser spelen har på elevers lärande och motivation. För att nå syftet ställs följande frågor;   
Vilka typer av spel använder lärarna sig av i sin undervisning och med vilken frekvens använder de spelen i undervisningen? 
Vad beskriver lärarna för syfte med att använda spel i matematikundervisningen? 
Vilken effekt beskriver lärarna att spelen har på elevers lärande i, och attityder till, matematik? 
Utifrån frågorna har en empirisk undersökning genomförts. Som metod användes kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer som följde en intervjuguide. Sex lärare som alla arbetar i grundskolans senare år intervjuades. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Den insamlade empirin diskuteras och jämförs med 
forskningslitteraturen på området. Slutsatserna är att alla lärarna har använt spel i sin matematikundervisning. De 
beskriver att de med spelen kan arbeta med stora delar av det centrala innehållet i kursplanen för matematik och 
även stärka de fem matematiska förmågorna. Slutligen beskriver samtliga intervjuade lärare hur spelen har en 
positiv effekt på elevernas motivation till matematik. 
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Inledning	  
	  

Traditionell	  svensk	  matematikundervisning	  är	  starkt	  läroboksstyrd	  med	  korta	  

genomgångar	  följt	  av	  enskilt	  arbete	  i	  matteböckerna,	  samtidigt	  som	  läraren	  går	  runt	  och	  

hjälper	  eleverna	  (Löwing	  &	  Kilborns,	  2002;	  Skolverket,	  2011b).	  Testresultat	  i	  

internationella	  undersökningar	  så	  som	  PISA	  och	  TIMSS	  visar	  hur	  elever	  i	  svenska	  

grundskolan	  tappar	  jämfört	  med	  elever	  i	  andra	  länder	  (Mullis	  et	  al.,	  2012;	  Skolverket,	  

2009c).	  Skolverket	  (2003)	  beskriver	  också	  att	  attityden	  till	  matematik	  försämras	  under	  

skolåren.	  Istället	  för	  den	  naturliga	  nyfikenheten	  upplever	  allt	  fler	  elever	  matematiken	  

som	  mindre	  relevant	  och	  mindre	  meningsfull,	  framförallt	  i	  skolåren	  sju	  till	  nio.	  En	  möjlig	  

förklaring	  till	  det	  fallande	  resultatet	  i	  internationella	  undersökningar	  och	  en	  försämrad	  

attityd	  till	  matematik	  kan	  vara	  den	  traditionella	  svenska	  matematikundervisningen.	  

Skolverket	  (2011b)	  riktar	  kritik	  mot	  traditionell	  svensk	  matematikundervisning,	  som	  de	  

menar	  till	  för	  stor	  del	  bygger	  på	  enskild	  räkning.	  Forskning	  visar	  att	  en	  varierad	  

undervisning	  ger	  bättre	  effekter	  på	  elevers	  attityd	  till	  matematik	  (Clarke	  &	  Clarke,	  

2002).	  

	  

I	  läroplanen	  för	  skolans	  uppdrag	  (Skolverket,	  2011a	  s.9)	  står;	  

	  
”Skolans	  uppdrag	  är	  att	  främja	  lärande	  där	  individen	  stimuleras	  att	  inhämta	  och	  utveckla	  
kunskaper	  och	  värden.”	  	  

”Skolan	  ska	  stimulera	  elevernas	  kreativitet,	  nyfikenhet	  och	  självförtroende	  samt	  vilja	  till	  att	  
pröva	  egna	  idéer	  och	  lösa	  problem.”	  	  

	  

I	  en	  rapport	  från	  Skolinspektionen	  (2009	  s.22)	  står	  det;	  

	  

”Eleverna	  måste	  erbjudas	  mer	  omfattande,	  bättre	  utvecklande	  och	  mer	  systematiska	  
möjligheter	  att	  engagera	  sig	  i	  aktiviteter	  som	  går	  utöver	  att	  räkna	  i	  boken…”	  

	  
Ett	  sätt	  att	  variera	  undervisningen	  är	  att	  inkludera	  spel	  med	  matematiskt	  innehåll.	  

Clarke	  och	  Clarke	  (2002)	  beskriver	  hur	  några	  framgångsrika	  lärare	  arbetar	  och	  lyfter	  

bland	  annat	  fram	  spel	  och	  andra	  uppgifter	  som	  engagerar	  och	  skapar	  delaktighet	  fram	  

som	  exempel	  på	  framgångsfaktorer.	  Själv	  har	  jag	  ett	  stort	  intresse	  av	  spel.	  Jag	  har	  spelat	  
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allt	  från	  tärningsspel,	  kortspel,	  brädspel,	  rollspel	  och	  olika	  digitala	  spel.	  Från	  en	  början	  

var	  det	  bara	  för	  nöjes	  skull,	  men	  nu	  använder	  jag	  även	  spel	  i	  allt	  större	  utsträckning	  i	  

matematikundervisningen.	  Mina	  erfarenheter	  är	  att	  spelen	  har	  engagerat	  och	  aktiverat	  

eleverna.	  Jag	  har	  sett	  hur	  elevernas	  deltagande	  och	  motivation	  ökat.	  Forskningen	  på	  

området	  är	  inte	  överens	  om	  effekten	  av	  att	  använda	  spel	  i	  matematikundervisningen.	  

Det	  finns	  de	  som	  beskriver	  hur	  spel	  har	  positiva	  effekter	  på	  eleverna	  och	  deras	  lärande,	  

som	  exempelvis	  Bragg	  (2012)	  men	  också	  de	  som	  riktar	  kritik	  och	  mot	  en	  påstådd	  positiv	  

effekt	  så	  som	  Scanlon	  och	  Buckingham	  (2005).	  Detta	  har	  fått	  mig	  att	  vilja	  undersöka	  hur	  

andra	  lärare	  beskriver	  sina	  erfarenheter	  av	  att	  använda	  spel	  i	  

matematikundervisningen.	  Det	  är	  framförallt	  för	  min	  egen	  skull	  då	  jag	  genom	  detta	  

hoppas	  på	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  sättet	  jag	  använder	  spel	  i	  undervisningen,	  men	  

undersökningen	  kan	  även	  vara	  intressant	  för	  andra	  som	  arbetar	  med	  undervisning.	  

	  

Syfte	  

Forskningslitteraturen	  inom	  matematikdidaktik	  är	  inte	  ense	  om	  vilka	  effekter	  

användandet	  av	  spel	  i	  matematikundervisningen	  har	  på	  elevens	  lärande	  och	  attityder	  till	  

matematik.	  Jag	  ämnar	  därför	  undersöka	  lärares	  beprövade	  erfarenheter	  i	  grundskolans	  

senare	  år	  kring	  användandet	  av	  spels	  betydelse	  i	  klassrummet.	  Målet	  med	  

undersökningen	  är	  att	  ge	  en	  beskrivning	  av	  hur	  ett	  urval	  av	  lärare	  använder	  spel	  i	  

undervisningen	  och	  vilka	  effekter	  lärarna	  anser	  att	  spelen	  har	  på	  elevers	  motivation	  och	  

utveckling	  av	  de	  matematiska	  förmågorna.	  

	  

Frågeställningar	  

Vilka	  typer	  av	  spel	  använder	  lärarna	  sig	  av	  i	  sin	  undervisning	  och	  med	  vilken	  frekvens	  

använder	  de	  spelen	  i	  undervisningen?	  

	  

Vad	  beskriver	  lärarna	  för	  syfte	  med	  att	  använda	  spel	  i	  matematikundervisningen?	  

	  

Vilken	  effekt	  beskriver	  lärarna	  att	  spelen	  har	  på	  elevers	  lärande	  i	  och	  attityder	  till	  

matematik?	  
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Bakgrund	  
 

Definition	  av	  spel	  

För	  att	  kunna	  göra	  en	  avgränsning	  av	  vad	  som	  egentligen	  menas	  med	  spel	  sökte	  jag	  upp	  

nationalencyklopedins	  definition	  av	  spel,	  som	  lyder;	  

	  
”spel	  (medellågtyska	  spil,	  spel(e)),	  benämning	  på	  tidsfördriv,	  vanligen	  i	  tävlingsform,	  för	  en	  
eller	  flera	  personer,	  utövade	  efter	  vissa	  regler	  och	  vanligen	  med	  någon	  sorts	  hjälpmedel	  eller	  
rekvisita.	  Alltefter	  arten	  av	  dessa	  kan	  man	  dela	  in	  spelen	  i	  bl.a.	  brädspel,	  flyttspel,	  kortspel,	  
läggspel,	  stickspel	  och	  tärningsspel.	  Spel	  som	  kräver	  kroppsliga	  prestationer	  eller	  färdigheter	  
(biljard,	  kägelspel	  m.fl.)	  brukar	  räknas	  till	  idrotterna.”	  

	  

Definitionen	  ger	  många	  olika	  exempel	  på	  aktiviteter	  som	  kan	  klassas	  som	  spel.	  

Framförallt	  är	  det	  fokus	  på	  vilka	  typer	  av	  hjälpmedel	  eller	  rekvisita	  som	  används	  och	  

som	  därmed	  definierar	  speltypen.	  Därefter	  letade	  jag	  fram	  ytterligare	  en	  definition	  av	  

spel	  skriven	  av	  Suits	  (1966	  s.156)	  och	  formuleras	  så	  som	  följer;	  

	  
	  ”My	  conclusion	  is	  that	  to	  play	  a	  game	  is	  to	  engage	  in	  activity	  directed	  toward	  bringing	  about	  
a	  specific	  state	  of	  affairs,	  using	  only	  means	  permitted	  by	  specific	  rules,	  where	  the	  means	  
permitted	  by	  the	  rules	  are	  more	  limited	  in	  scope	  than	  they	  would	  be	  in	  the	  absence	  of	  the	  
rules,	  and	  where	  the	  sole	  reason	  for	  accepting	  such	  limitations	  is	  to	  make	  possible	  such	  
activity”	  

	  

Suits	  (1966)	  definition	  kan	  sammanfattas	  som	  att	  specifika	  regler	  ger	  upphov	  till	  en	  

särskild	  aktivitet,	  som	  bara	  uppstår	  tack	  vare	  begränsningen	  genom	  regler.	  Till	  skillnad	  

från	  den	  föregående	  definitionen	  som	  delvis	  lägger	  fokus	  på	  vilka	  olika	  hjälpmedel	  som	  

används	  och	  därmed	  definierar	  speltypen	  är	  Suits	  definition	  (1966)	  bredare	  och	  lägger	  

tyngdpunkten	  på	  förekomsten	  av	  regler	  som	  ger	  upphov	  till	  en	  bestämd	  aktivitet.	  

Sammantaget	  kan	  spel	  innebära	  många	  olika	  aktiviteter,	  vilka	  ofta	  använder	  sig	  utav	  

hjälpmedel	  så	  som	  exempelvis	  spelkort,	  tärningar,	  spelpjäser,	  spelplaner,	  men	  inte	  är	  

tvungna	  att	  göra	  det.	  Spel	  kan	  även	  bestå	  av	  ett	  datorprogram.	  Slutligen	  lyfter	  båda	  

definitionerna	  fram	  kravet	  på	  förekomst	  av	  regler.	  

	  

En	  målsättning	  med	  den	  här	  undersökningen	  var	  att	  kunna	  identifiera	  nya	  fenomen	  ur	  

empirin.	  Därmed	  ville	  jag	  ha	  en	  bred	  definition,	  så	  att	  jag	  inte	  missade	  någon	  aktivitet	  

lärarna	  kallade	  för	  spel,	  men	  som	  råkade	  hamna	  utanför	  min	  definition.	  Utifrån	  detta	  

valde	  jag	  att	  definiera	  begreppet	  spel	  i	  den	  här	  undersökningen	  enligt	  följande;	  	  



	   	   	  
4	  

Min	  definition	  av	  spel,	  är	  en	  särskild	  aktivitet	  som	  de	  intervjuade	  lärarna	  kallar	  för	  

spel	  och	  som	  de	  använder	  i	  matematikundervisningen	  för	  att	  stärka	  de	  matematiska	  

förmågorna	  eller	  motivationen	  hos	  sina	  elever.	  Aktiviteten	  är	  bara	  möjlig	  genom	  de	  

regler	  som	  bestämmer	  spelets	  förutsättningar.	  Spel	  kan,	  men	  behöver	  inte	  använda	  sig	  

utav	  speciella	  hjälpmedel.	  Spel	  är	  en	  form	  av	  strukturerad	  lek	  med	  ett	  definierat	  mål.	  

 

Exempelvis	  kan	  en	  strukturerad	  matematiklek	  räknas	  som	  ett	  spel	  enligt	  min	  definition,	  

om	  matematikleken	  bestäms	  av	  specifika	  regler	  och	  om	  syftet	  med	  aktiviteten	  är	  att	  

stärka	  elevernas	  motivation	  eller	  stärka	  elevernas	  matematiska	  förmågor.	  I	  det	  fallet	  är	  

det	  själva	  aktiviteten	  i	  sig	  som	  är	  spelet.	  Om	  aktiviteten	  saknar	  bestämda	  regler	  eller	  om	  

syftet	  med	  aktiviteten	  inte	  är	  att	  stärka	  elevernas	  matematiska	  förmågor	  eller	  elevernas	  

motivation	  anses	  matematikleken	  inte	  vara	  ett	  spel	  i	  det	  här	  sammanhanget.	  Spel	  kan	  

också	  liknas	  vid	  en	  strukturerad	  lek	  eller	  att	  en	  aktivitet	  utförs	  på	  ett	  lekfullt	  sätt	  men	  

följer	  bestämda	  regler	  vilka	  ger	  upphov	  till	  spelaktiviteten.	  Nackdelen	  med	  en	  så	  pass	  

öppen	  och	  bred	  definition	  är	  att	  det	  kan	  argumenteras	  för	  att	  väldigt	  många	  olika	  

aktiviteter	  kan	  räknas	  som	  spel	  vilket	  delvis	  också	  är	  sant.	  Här	  är	  det	  viktigt	  att	  utgå	  från	  

att	  de	  intervjuade	  lärarna	  faktiskt	  kallar	  aktiviteten	  för	  ett	  spel	  och	  att	  aktiviteten	  är	  en	  

del	  i	  matematikundervisningen	  med	  ett	  bestämt	  mål	  som	  syftar	  till	  att	  stärka	  elevernas	  

matematiska	  förmågor	  eller	  elevernas	  motivation.	  

 

Databassökning	  

För	  att	  kartlägga	  forskningsdiskussionen	  inom	  området	  spel	  i	  matematikundervisningen	  

utgick	  jag	  från	  Linköpings	  universitets	  biblioteks	  resurser.	  Utifrån	  databaser	  och	  

ämneskategorin	  ”Beteende-‐	  och	  utbildningsvetenskap”,	  valde	  jag	  att	  söka	  i	  

ERIC/Educational	  Resources	  information	  Center	  (EBSCO)	  och	  MathEduc	  och	  under	  

populära	  databaser	  användes	  även	  Academic	  Search	  Premier.	  Följande	  sökord	  användes	  

för	  att	  lokalisera	  relevant	  forskningslitteratur;	  math,	  education,	  games,	  effect	  och	  

purpose.	  Orden	  användes	  i	  kombinationer	  och	  antal	  sökträffar	  redovisas	  	  

i	  tabell	  1	  på	  nästa	  sida.	  	  
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Tabell	  1.	  Sökord	  och	  antal	  träffar	  
Databas	   Math	   Math	  

Education	  
Math	  
Education	  
Games	  

Math	  
Education	  
Games	  
Effect	  

Math	  
Education	  
Games	  
Purpose	  

Eric	  (EBSCO)	   18	  738	  	   16	  631	   634	   50	   37	  

MathEduc	   50	  252	   17	  157	   280	   8	   15	  

Academic	  search	  premier	   83	  237	   15	  622	   875	   58	   23	  

	  
Som	  kan	  ses	  i	  tabellen	  gav	  math	  och	  education	  mellan	  femton	  tusen	  till	  sjutton	  tusen	  

träffar.	  Vid	  tillägget	  games	  ändras	  träffantalet	  i	  de	  tre	  databaserna	  till	  mellan	  knappt	  tre	  

hundra	  till	  nästan	  nio	  hundra	  träffar.	  Om	  antingen	  effect	  eller	  purpose	  lades	  till	  som	  

sökord	  resulterade	  det	  i	  en	  hanterbar	  mängd	  artiklar.	  Utifrån	  dessa	  

sökordskombinationer	  valdes	  relevant	  forskningslitteratur	  ut,	  som	  relaterar	  till	  den	  här	  

undersökningens	  syfte	  och	  forskningsfrågor.	  

 

Forskningsöversikt	  

Forskningsöversikten	  är	  organiserad	  utifrån	  frågeställningarna	  och	  kommer	  att	  

presenteras	  utifrån	  typer	  av	  spel,	  effekt	  på	  motivation	  och	  kunskapsutveckling,	  samt	  att	  

hur	  spelen	  används	  också	  påverkar	  vilken	  effekt	  spelen	  har	  på	  eleverna.	  

Typer	  av	  spel	  som	  används	  

Det	  existerar	  många	  typer	  av	  spel	  i	  forskningen	  och	  i	  litteraturgenomgången	  

sammanställs	  de	  speltyper	  som	  påträffats.	  Då	  större	  delen	  av	  litteraturen	  var	  skriven	  på	  

engelska	  fick	  jag	  översätta	  de	  beskrivna	  spelkategorierna	  till	  svenska.	  En	  speltyp	  är	  

digitala	  spel,	  vilka	  är	  någon	  form	  av	  datorprogram	  och	  inkluderar	  följande	  plattformar;	  

datorer,	  mobiler,	  konsoler	  och	  miniräknare	  (Barret	  &	  Fish,	  2011;	  Cavanagh,	  2008;	  

Jimenez-‐Silva	  et	  al.,	  2010).	  En	  speltyp	  som	  också	  beskrivs	  är	  brädspel,	  vilka	  nämns	  både	  

generellt	  som	  brädspel	  men	  också	  beskrivs	  med	  specifika	  exempel	  så	  som	  schack	  

(Barret	  &	  Fish,	  2011;	  Cavanagh,	  2008;	  Jimenez-‐Silva	  et	  al.,	  2010;	  Petche,	  2011).	  Brädspel	  

använder	  sig	  utav	  en	  fysiskt	  spelplan	  och	  ofta	  också	  fysiska	  objekt	  som	  flyttas	  omkring.	  

Läromedelsspel	  är	  en	  annan	  speltyp	  som	  används	  av	  forskarna,	  vilka	  kan	  ha	  olika	  form,	  

men	  gemensamt	  är	  att	  temat	  i	  spelen	  är	  matematiskt	  och	  att	  de	  har	  designats	  för	  att	  

träna	  matematik	  (Lindström	  et	  al.,	  2010;	  Kliman,	  2006;	  Petche,	  2011).	  
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Ytterligare	  en	  kategori	  som	  beskrivs	  är	  tärningsspel,	  vilka	  använder	  sig	  utav	  tärningar	  

(Nilsson,	  2006).	  Slutligen	  nämns	  även	  frågespel	  som	  bygger	  på	  frågor	  som	  på	  något	  sätt	  

ska	  besvaras	  (Petche,	  2011).	  En	  fördel	  med	  att	  dela	  in	  spelen	  i	  speltyper	  är	  att	  det	  går	  att	  

få	  en	  överblick	  av	  vilka	  spel	  som	  används.	  Nackdelen	  är	  att	  beskrivningen	  blir	  mindre	  

specifik.	  Dessutom	  kan	  vissa	  spel	  tillhöra	  flera	  olika	  kategorier	  samtidigt.	  Exempelvis	  

kan	  ett	  läromedelsspel	  använda	  tärningar	  eller	  ett	  brädspel	  så	  som	  schack	  förekomma	  i	  

digital	  form	  som	  ett	  dataspel.	  Vidare	  finns	  även	  andra	  speltyper,	  varav	  några	  nämndes	  

av	  respondenterna	  i	  intervjuerna	  och	  förklaras	  kortfattat	  i	  resultatanalysen.	  

	  

Spelens	  effekt	  på	  elevernas	  motivation	  

Forskning	  lyfter	  fram	  spel	  som	  ett	  sätt	  att	  variera	  undervisningen.	  Petche	  (2011)	  skriver	  

att	  spel	  har	  blivit	  ett	  utbildningsverktyg	  som	  ger	  nya	  möjligheter	  som	  konventionell	  

undervisning	  inte	  kan	  erbjuda.	  Hon	  beskriver	  hur	  spelen	  kan	  ge	  ett	  avbrott	  från	  den	  

vanliga	  undervisningen	  och	  samtidigt	  ge	  eleverna	  möjligheten	  att	  lösa	  problem	  i	  en	  för	  

dem	  upplevd	  mindre	  hotfull	  situation.	  Även	  andra	  forskare	  stödjer	  tesen	  om	  spelens	  

positiva	  effekter	  på	  attityd	  till	  matematik.	  Bragg	  (2012)	  och	  Ke	  (2008a)	  skriver	  om	  hur	  

spel	  ökar	  elevernas	  fokus	  på	  arbetsuppgiften	  i	  form	  av	  samtal	  och	  beteende.	  Ke	  (2008a)	  

skriver	  dock	  att	  några	  av	  spelen	  inte	  engagerade	  eleverna	  på	  samma	  sätt.	  Spelen	  

uppfattades	  som	  tråkigare	  om	  själva	  lärandet	  inte	  var	  inkluderat	  i	  spelupplevelsen,	  utan	  

istället	  låg	  utanför	  eller	  efter.	  Bragg	  (2012)	  skriver	  att	  användningen	  av	  spel	  i	  

matematikundervisningen	  är	  ett	  sätt	  att	  öka	  engagemang	  och	  därmed	  potentialen	  för	  

lärande,	  men	  garderar	  sig	  med	  att	  det	  fortfarande	  behövs	  mer	  forskning	  för	  att	  reda	  ut	  

relationen	  till	  lärande.	  Ke	  skriver	  också	  att	  elever	  även	  utvecklar	  mer	  positiva	  attityder	  

till	  matematik	  om	  de	  får	  lära	  sig	  genom	  matematikspel.	  Andra	  forskare	  väcker	  istället	  

kritik	  mot	  att	  spel	  skulle	  ge	  elever	  mer	  positiva	  attityder	  till	  matematik.	  Scanlon	  och	  

Buckingham	  (2005)	  skriver	  att	  spel	  visserligen	  kan	  göra	  matematiken	  mindre	  hotande	  

och	  mer	  lockande,	  men	  hävdar	  att	  det	  dock	  är	  en	  ytlig	  och	  kortlivad	  förändring.	  De	  

skriver	  också	  att	  attityden	  till	  matematiken	  i	  sig	  inte	  behöver	  förändras	  bara	  för	  att	  

eleven	  engagerats	  i	  ett	  spel	  och	  att	  det	  endast	  är	  en	  ganska	  svag	  koppling	  mellan	  dessa	  

två	  fenomen.	  De	  avslutar	  med	  att	  lyfta	  fram	  en	  stor	  brist	  i	  spel	  som	  till	  skillnad	  från	  

klassrumssituationer	  inte	  uppmuntrar	  själva	  processen	  utan	  oftast	  fokuserar	  på	  själva	  

resultatet.	  	  

	  



	   	   	  
7	  

Spelens	  effekt	  på	  elevernas	  kunskapsutveckling	  

Vissa	  forskare	  argumenterar	  för	  att	  spel	  har	  positiva	  effekter	  på	  elevernas	  

kunskapsutveckling.	  Barret	  och	  Fish	  (2011)	  skriver	  hur	  elever	  med	  stödundervisning	  

fick	  lära	  sig	  att	  spela	  schack	  som	  en	  del	  i	  matematikundervisningen.	  Under	  det	  30	  dagar	  

långa	  försöket	  kunde	  det	  mätas	  förbättringar	  i	  följande	  områden;	  tal,	  matematiska	  

algoritmer,	  matematiskt	  resonemang	  och	  sannolikhetslära	  och	  statistik.	  Barret	  och	  Fish	  

(2011)	  lyfter	  även	  fram	  att	  testgruppen	  trots	  att	  de	  utsattes	  för	  mindre	  ordinarie	  

matematikundervisning	  än	  jämförelsegruppen	  inte	  presterade	  sämre	  i	  något	  av	  de	  

testade	  områdena	  än	  jämförelsegruppen.	  En	  annan	  forskare,	  Nilsson	  (2006),	  ger	  i	  sin	  

avhandling	  exempel	  på	  hur	  tärningsspel	  kan	  användas	  för	  att	  kontextualisera	  

sannolikhetslära	  och	  på	  så	  sätt	  göra	  abstrakt	  matematik	  mer	  konkret	  och	  framhåller	  

även	  värdet	  i	  att	  just	  göra	  detta.	  Cavanagh	  (2008)	  skriver	  att	  allt	  mer	  forskning	  stödjer	  

synen	  på	  spel	  som	  ett	  pedagogiskt	  verktyg	  som	  kan	  stärka	  elevernas	  lärande.	  Vidare	  

skriver	  Cavanagh	  (2008)	  att	  även	  gamla	  brädspel	  som	  innehåller	  räkning	  kan	  ge	  

varaktig	  förbättring	  på	  taluppfattning.	  Spelen	  hade	  extra	  stor	  effekt	  på	  de	  eleverna	  som	  

kom	  från	  en	  sämre	  socioekonomisk	  bakgrund	  (Cavanagh,	  2008).	  Samtidigt	  finns	  det	  

forskare	  som	  inte	  är	  odelat	  positiva	  till	  spelens	  effekter	  på	  elevernas	  lärande.	  	  Ke	  

(2008a)	  skriver	  att	  trots	  att	  spel	  fick	  eleverna	  att	  utveckla	  mer	  positiva	  attityder	  till	  

matematik	  så	  verkade	  det	  inte	  påverka	  elevernas	  kognitiva	  testresultat	  eller	  

metakognitiva	  medvetande	  utveckling.	  Young	  et	  al.	  (2012)	  skriver	  i	  en	  

forskningsöversikt	  att	  det	  finns	  väldigt	  lite	  forskning	  som	  stödjer	  ett	  akademiskt	  värde	  

av	  tv-‐spel	  inom	  matematikundervisningen.	  De	  efterfrågar	  ett	  tätare	  samarbete	  mellan	  

skolor	  och	  lärare	  som	  använder	  spel	  i	  klassrummet	  och	  de	  som	  producerar	  spelen	  för	  att	  

på	  så	  sätt	  kunna	  utvärdera	  och	  förbättra	  spelen.	  Ytterligare	  kritik	  kommer	  från	  Ke	  

(2008a)	  som	  skriver	  att	  det	  kan	  finnas	  en	  skillnad	  mellan	  undervisningens	  mål	  och	  vad	  

målet	  i	  spelet	  är	  och	  att	  de	  inte	  alltid	  är	  samma	  sak.	  Även	  Lindström	  et	  al.	  (2010)	  lyfter	  

fram	  kritik	  när	  de	  skriver	  om	  svårigheten	  med	  att	  förutsäga	  skillnaden	  mellan	  hur	  ett	  

spel	  är	  tänkt	  att	  användas	  utifrån	  spelskaparnas	  pedagogiska	  principer	  och	  hur	  spelet	  

sedan	  faktiskt	  används.	  
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Hur	  spel	  används	  påverkar	  effekten	  spelet	  har	  på	  eleverna	  

Några	  forskare	  argumenterar	  för	  att	  effekten	  av	  spelen	  till	  stor	  del	  beror	  på	  hur	  det	  

används	  i	  undervisningen.	  Bragg	  (2007)	  skriver	  att	  lärarna	  måste	  vara	  tydligare	  med	  

hur	  matematikinnehållet	  i	  spelen	  relaterar	  till	  lärandemålen	  för	  

matematikundervisningen	  och	  även	  att	  lärarna	  bör	  uppmuntra	  eleverna	  att	  reflektera	  

över	  vad	  de	  lär	  sig	  genom	  spelen.	  Bragg	  (2007)	  efterfrågar	  även	  lärarledda	  diskussioner	  

efter	  spelande	  för	  att	  på	  så	  sätt	  dra	  ut	  de	  möjliga	  pedagogiska	  fördelarna.	  

Panaoutsopoulos	  och	  Sampson	  (2012)	  visade	  i	  sin	  studie	  att	  kommersiella	  spel	  kunde	  ge	  

lika	  bra	  testresultat	  som	  ordinarie	  undervisning	  genom	  att	  koppla	  ihop	  abstrakta	  

matematiska	  begrepp	  med	  vardagliga	  situationer.	  Bäst	  resultat	  erhölls	  då	  spel	  följdes	  av	  

aktiviteter	  där	  eleverna	  fick	  arbeta	  vidare	  med	  kunskapen.	  Undersökning	  visade	  ingen	  

signifikant	  skillnad	  på	  elevernas	  attityd	  till	  matematik	  eller	  lärande.	  Chen	  et	  al.	  (2011)	  

visar	  att	  delmål	  i	  form	  av	  små	  uppdrag	  i	  spelen	  hade	  en	  stark	  påverkan	  på	  vad	  eleverna	  

fokuserade	  på.	  I	  detta	  fall	  gav	  avklarade	  uppdrag	  ökad	  energinivå	  hos	  husdjuret	  som	  

skulle	  skötas	  om	  i	  spelet.	  Uppdragen	  uppmuntrade	  både	  till	  mer	  aktivt	  deltagande	  och	  

en	  större	  intensitet	  i	  lärandebeteenden	  hos	  eleverna.	  Ke	  (2008b)	  skriver	  att	  det	  är	  fel	  att	  

se	  spel	  som	  en	  universallösning	  och	  skriver	  att	  effekten	  påverkas	  istället	  mycket	  av	  vilka	  

mål	  som	  väljs	  och	  hur	  spelen	  används.	  Det	  bästa	  resultatet	  erhölls	  med	  samarbetsspel	  

med	  lämplig	  svårighetsgrad	  för	  eleverna.	  Samarbetsspel	  innebär	  ett	  spel	  där	  målet	  är	  att	  

spelarna	  tillsammans	  ska	  besegra	  eller	  klara	  av	  utmaningar	  i	  spelet	  istället	  för	  att	  vinna	  

över	  varandra.	  Ett	  exempel	  på	  ett	  modernt	  spel	  där	  samarbete	  kan	  förekomma	  och	  kan	  

vara	  en	  viktig	  del	  av	  spelet	  är	  dataspelet	  World	  of	  Warcraft,	  där	  stora	  sammanslutningar	  

av	  spelare	  endast	  gemensamt	  kan	  klara	  av	  spelets	  svårare	  uppdrag.	  Det	  kan	  jämföras	  

med	  Schack	  där	  två	  spelare	  möts	  och	  endast	  en	  av	  dem	  kan	  vinna	  och	  då	  på	  bekostnad	  

av	  den	  andra	  spelaren.	  Ke	  (2008b)	  skriver	  slutligen	  att	  den	  positiva	  effekten	  spelen	  har	  

på	  eleverna	  kommer	  mer	  av	  själva	  klassrumssituationen	  än	  av	  spelet	  i	  sig.	  	  

	  

Sammanfattning	  av	  forskningsöversikten	  

Sammanfattningsvis	  visar	  genomgången	  av	  forskningslitteraturen	  att	  forskarna	  inte	  är	  

överens	  om	  vilken	  effekt	  spelen	  i	  matematikundervisningen	  har	  på	  eleverna.	  Några	  

forskare	  skriver	  om	  spelens	  positiva	  effekter	  på	  elevernas	  motivation	  (Bragg,	  2012;	  Ke,	  

2008a;	  Petche,	  2011)	  och	  positiva	  effekt	  på	  elevernas	  kunskapsutveckling	  (Barret	  &	  

Fish,	  2011;	  Cavanagh,	  2008;	  Nilsson,	  2006).	  Samtidigt	  väcks	  kritik	  mot	  att	  en	  positiv	  
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attityd	  till	  ett	  spel	  inte	  nödvändigtvis	  är	  överförbart	  till	  en	  positiv	  attityd	  till	  matematik	  

och	  att	  den	  positiva	  effekten	  inte	  heller	  är	  särskilt	  långvarig	  (Scanlon	  &	  Buckingham,	  

2005).	  Forskning	  visar	  även	  att	  en	  ökad	  motivation	  hos	  eleverna	  inte	  nödvändigtvis	  ger	  

bättre	  kognitiva	  eller	  metakognitiva	  testresultat	  (Young	  et	  al.,	  2012).	  Vissa	  forskare	  

framhåller	  dock	  att	  vilken	  effekt	  spelen	  har	  på	  eleverna	  beror	  på	  hur	  spelen	  används	  och	  

hur	  spelaktiviteten	  knyts	  samman	  med	  övrig	  matematikundervisningen	  (Bragg,	  2007;	  

Chen	  et	  al.,	  2011;	  Panaoutsopoulos	  &	  Sampson,	  2012;	  Ke,	  2008b).	  
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Metodansats	  

Val	  av	  insamlingsmetod	  
	  
Enligt	  Fejes	  och	  Thornberg	  (2011)	  finns	  det	  flera	  olika	  metodansatser,	  som	  har	  olika	  

styrkor.	  	  För	  att	  uppfylla	  uppsatsens	  syfte	  valde	  jag	  att	  använda	  mig	  av	  

semistrukturerade	  intervjuer.	  Intervjuer	  valdes	  som	  insamlingsmetod	  över	  enkät,	  då	  de	  

enligt	  Trost	  (2010)	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  få	  fram	  nya	  okända	  företeelser	  då	  intervjuaren	  har	  

möjlighet	  att	  ställa	  uppföljningsfrågor.	  Vid	  intervju	  finns	  dock	  risken	  att	  intervjuaren	  

genom	  sitt	  sätt	  att	  vara	  och	  ställa	  frågor	  påverkar	  respondenten	  och	  dennes	  svar	  med	  en	  

så	  kallad	  intervjuareffekt,	  vilket	  enkät	  inte	  gör.	  Intervjuer	  ger	  också	  möjligheten	  att	  

ställa	  uppföljningsfrågor	  och	  intervjuaren	  kan	  även	  hjälpa	  respondenten	  om	  det	  är	  

någon	  fråga	  som	  behöver	  förtydligas	  (Bryman,	  2004).	  Enkäter	  har	  istället	  fördelen	  att	  

kunna	  nå	  väldigt	  många,	  vilket	  är	  bra	  om	  resultatet	  ska	  generaliseras,	  men	  samtidigt	  är	  

risken	  för	  bortfall	  större.	  Jag	  valde	  att	  använda	  mig	  av	  intervjuer	  då	  de	  är	  mest	  lämpade	  

för	  att	  få	  fram	  kvalitativa	  detaljer	  genom	  möjligheten	  att	  skapa	  följdfrågor	  som	  kan	  

fördjupa	  innebörden	  av	  respondenternas	  svar	  (Trost,	  2010).	  

	  

Semistrukturerade	  intervjuer	  valdes	  för	  att	  de	  är	  något	  mer	  flexibla	  en	  helt	  

strukturerade	  intervjuer.	  Semistrukturerade	  intervjuer	  använder	  visserligen	  en	  

intervjuguide	  eller	  ett	  manus,	  men	  intervjuaren	  är	  inte	  buden	  till	  en	  specifik	  ordning	  och	  

kan	  därför	  bättre	  anpassa	  intervjun	  utifrån	  de	  svar	  respondenten	  ger.	  Vidare	  ger	  

intervjuguiden	  ett	  stöd	  för	  att	  de	  utvalda	  frågorna	  ställs	  på	  ett	  liknande	  sätt,	  vilket	  

möjliggör	  att	  svaren	  mellan	  de	  olika	  intervjuerna	  bättre	  kan	  jämföras.	  (Bryman,	  2004)	  	  

	  

Enligt	  Ejvegård	  (2003)	  är	  intervjuer	  en	  tidskrävande	  metod	  vid	  både	  insamling	  och	  

analys	  av	  empirin.	  Dessutom	  anser	  Ejvegård	  (2003)	  att	  endast	  en	  respondent	  i	  taget	  bör	  

intervjuas.	  Vilket	  innebär	  att	  antalet	  intervjuer	  bör	  begränsas	  till	  en	  hanterbar	  mängd.	  

Bryman	  (2004)	  lyfter	  fram	  problem	  med	  att	  generalisera	  kvalitativ	  forskning	  och	  

argumenterar	  för	  att	  ett	  begränsat	  urval	  inte	  är	  representativt	  för	  en	  population.	  

Därmed	  bör	  man	  vara	  försiktig	  med	  att	  kvantifiera	  och	  generalisera	  upptäckter	  i	  

empirin.	  	  
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Utformning	  av	  intervjuguide	  

Jag	  utformade	  en	  intervjuguide	  som	  enligt	  Bryman	  (2004)	  bör	  försöka	  skapa	  ordning	  i	  

teman,	  där	  frågor	  som	  hör	  ihop	  bör	  följa	  på	  varandra.	  Frågorna	  ska	  underlätta	  för	  att	  

besvara	  undersökningens	  frågeställningar,	  men	  samtidigt	  inte	  vara	  för	  specifika	  eller	  

ledande,	  då	  det	  kan	  riskera	  att	  påverka	  respondentens	  svar.	  Språket	  bör	  vara	  enkelt	  och	  

anpassat	  för	  respondenterna.	  Intervjuguiden	  bör	  inleda	  med	  frågor	  om	  respondentens	  

ålder	  och	  kön,	  samt	  annan	  relevant	  information	  som	  kan	  sätta	  svaren	  i	  ett	  sammanhang	  

samt	  underlätta	  för	  kategorisering.	  Intervjun	  bör	  ske	  i	  en	  lugn	  och	  ostörd	  miljö	  och	  kan	  

med	  fördel	  spelas	  in	  på	  band.	  

	  

Efter	  att	  ett	  utkast	  av	  intervjuguiden	  färdigställts,	  genomfördes	  en	  pilotundersökning	  för	  

att	  utvärdera	  och	  strukturera	  om	  frågor	  som	  varit	  otydliga	  eller	  som	  av	  någon	  anledning	  

inte	  tillförde	  något	  värde	  (Bryman	  2004).	  Intervjun	  genomfördes	  över	  telefon	  framför	  

ett	  fysiskt	  möte	  då	  det	  var	  tidsbesparande.	  Testintervjun	  avklarades	  på	  strax	  under	  

tjugo	  minuter,	  vilket	  var	  en	  tid	  som	  respondenterna	  borde	  kunna	  avvara	  för	  en	  intervju.	  

Efter	  intervjun	  diskuterades	  upplägget	  med	  den	  intervjuade	  läraren	  och	  några	  frågor	  

formulerades	  om	  och	  någon	  plockades	  helt	  bort.	  Exempelvis	  i	  intervjuguiden	  efter	  

frågan	  ”Hur	  har	  du	  använt	  spel	  i	  undervisningen?”	  behövdes	  fråga	  nummer	  6	  i	  

intervjuguiden;	  ”Vilket	  matematiskt	  innehåll	  och	  vilka	  matematiska	  förmågor	  tränas	  med	  

spelen”	  för	  att	  få	  respondenterna	  att	  tydligare	  redogöra	  för	  koppling	  till	  centralt	  innehåll	  

och	  de	  matematiska	  förmågorna	  i	  kursplanen	  för	  matematik	  (Skolverket,	  2011).	  Vidare	  

formulerades	  även	  en	  fråga	  om	  från	  ”Varför	  använder	  du	  spel	  i	  undervisningen?”	  till	  

”Vilka	  målsättningar	  har	  du	  med	  spelen?”.	  Anledningen	  till	  detta	  var	  för	  att	  ordet	  

målsättningar	  skulle	  få	  respondenten	  att	  tänka	  ett	  steg	  längre	  med	  syftet	  med	  spelen,	  

vilket	  är	  intressant	  för	  undersökningen.	  	  

	  

Först	  och	  främst	  är	  frågorna	  i	  intervjuguiden	  inkluderade	  för	  att	  besvara	  mina	  

forskningsfrågor.	  Utöver	  dessa	  ställs	  även	  några	  frågor	  som	  har	  som	  syfte	  att	  vidga	  

bilden	  av	  lärarens	  relation	  till	  spel	  och	  användningen	  av	  dessa	  i	  undervisningen.	  

För	  att	  visa	  vilka	  intervjufrågor	  som	  ämnar	  belysa	  respektive	  frågeställning	  har	  

frågeställningarna	  och	  övriga	  frågor	  tilldelats	  bokstäverna,	  A,B,C	  och	  D	  enligt;	  
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A.	  Vad	  beskriver	  lärarna	  att	  de	  använder	  för	  typer	  av	  spel	  och	  med	  vilken	  frekvens	  

beskriver	  lärarna	  att	  de	  använder	  spelen	  i	  undervisningen?	  

B.	  Vad	  beskriver	  lärarna	  för	  syfte	  med	  användningen	  av	  spel?	  

C.	  Vilken	  effekt	  beskriver	  lärarna	  att	  spelen	  har	  på	  elevers	  lärande	  i	  och	  attityder	  till	  

matematik?	  

D.	  Frågor	  för	  att	  vidga	  bilden	  
	  

Intervjuguiden	  
 
Ålder: 
Kön: 
Antal år som matematiklärare: 
# Intervjufråga Syfte	  
1 Har du använt spel i matematikundervisningen? A	  
2	   Vilka typer av spel har använts? A	  
3 Hur ofta har spel använts i undervisningen?	   A	  
4 Hur har du använt spel i undervisningen? B	  
5 Hur hänger spelen ihop med övrig undervisning? B	  
6 Vilka målsättningar har du med spelen? B	  
7	   Vilket matematiskt innehåll och vilka matematiska förmågor tränas med spelen? B	  
8 Vilka erfarenheter har du angående spel i undervisningen? C	  
9 Hur påverkar spel elevers deltagande? C	  
10 Hur påverkar spel elevers kunskapsutveckling? C	  
11 Hur påverkar spel elevers motivation och attityd? C	  
12 Hur fick du tillgång till de spelen? D	  
13	   Hur har dessa valts? D	  
14 Vad ser du som viktigt gällande spel i undervisningen? D	  
15 Finns det någon problematik att ta hänsyn till? D	  
16 Finns det någon utveckling i hur du använder spel i undervisningen? D	  
	  

Nedan	  förtydligas	  vilka	  intervjufrågor	  som	  hör	  till	  respektive	  forskningsfråga,	  samt	  vilka	  

som	  inkluderats	  för	  att	  vidga	  bilden.	  Under	  forskningsfrågorna	  följer	  de	  tillhörande	  

intervjufrågorna	  i	  kursiv	  stil,	  med	  en	  kommentar	  om	  syftet	  med	  respektive	  fråga.	  

Intervjufrågorna	  numreras	  och	  kursiveras	  och	  den	  efterföljande	  kommentaren	  

markeras	  med	  ett	  indrag.	  	  

Vilka	  typer	  av	  spel	  använder	  lärarna	  sig	  av	  i	  sin	  undervisning	  och	  med	  vilken	  frekvens	  

använder	  de	  spelen	  i	  undervisningen?	  

1.	  Har	  du	  använt	  spel	  i	  matematikundervisningen?	  

Frågan	  ställdes	  för	  att	  kunna	  utesluta	  de	  lärare	  som	  faktiskt	  inte	  använt	  sig	  av	  spel	  

i	  matematikundervisningen	  och	  därmed	  inte	  skulle	  kunna	  ge	  svar	  på	  
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forskningsfrågorna	  

2.	  Vilka	  typer	  av	  spel	  har	  använts?	  

Med	  frågan	  gavs	  respondenten	  möjlighet	  att	  redogöra	  för	  om	  det	  var	  olika	  

speltyper	  så	  som	  kortspel,	  tärningsspel,	  dataspel	  mm	  som	  används	  i	  

undervisningen.	  Tanken	  var	  också	  att	  få	  exempel	  på	  specifika	  spel	  som	  används.	  

3.	  Hur	  ofta	  har	  spel	  använts	  i	  undervisningen?	  

Frågan	  ger	  respondenten	  möjlighet	  att	  redogöra	  för	  med	  vilken	  frekvens	  spel	  har	  

inkluderats	  i	  undervisningen.	  

	  

Vad	  beskriver	  lärarna	  för	  syfte	  med	  användningen	  av	  spel?	  

4.	  Hur	  har	  du	  använt	  spel	  i	  undervisningen?	  

Frågan	  är	  medvetet	  generellt	  ställd	  för	  att	  ge	  respondenten	  större	  utrymme	  att	  till	  

en	  början	  själv	  få	  berätta	  om	  sin	  syn	  på	  spel	  i	  undervisningen,	  utan	  att	  styras	  för	  

mycket	  av	  intervjuaren.	  	  

5.	  Hur	  hänger	  spelen	  ihop	  med	  övrig	  undervisning?	  

Frågan	  ämnar	  delvis	  belysa	  huruvida	  respondenten	  har	  något	  specifikt	  syfte	  med	  

spelen	  och	  även	  visa	  om	  matematiken	  i	  spelen	  på	  något	  sätt	  knyts	  an	  till	  den	  övriga	  

matematikundervisningen.	  

6.	  Vilka	  målsättningar	  har	  du	  med	  spelen?	  

Syftet	  med	  frågan	  är	  att	  belysa	  respondentens	  syfte	  och	  mål	  med	  att	  använda	  spel	  i	  

matematikundervisningen.	  

7.	  Vilket	  matematiskt	  innehåll	  och	  vilka	  matematiska	  förmågor	  tränas	  med	  spelen?	  

Frågan	  ämnar	  belysa	  huruvida	  respondenterna	  kopplar	  spelen	  till	  Lgr	  11	  

(Skolverket,	  2011)	  eller	  om	  spelen	  motiveras	  på	  annat	  sätt.	  

	  

Vilken	  effekt	  beskriver	  lärarna	  att	  spelen	  har	  på	  elevers	  lärande	  i	  och	  attityder	  till	  

matematik?	  

8.	  Vilka	  erfarenheter	  har	  du	  angående	  spel	  i	  undervisningen?	  

Frågan	  vill	  belysa	  respondenternas	  generella	  erfarenheter	  av	  att	  inkludera	  spel	  i	  

matematikundervisningen.	  
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9.	  Hur	  påverkar	  spel	  elevers	  deltagande?	  

Genom	  frågan	  ämnas	  skillnader	  hos	  elevers	  deltagande	  belysas.	  Detta	  kan	  möjligen	  

vara	  en	  indikator	  på	  hur	  meningsfull	  och	  stimulerade	  eleverna	  uppfattar	  

undervisningens	  momentet.	  

10.	  Hur	  påverkar	  spel	  elevers	  kunskapsutveckling?	  

Frågan	  ämnar	  belysa	  effekten	  spelen	  har	  på	  elevernas	  utveckling	  av	  de	  

matematiska	  förmågorna	  i	  kursplanen	  i	  matematik	  (Skolverket,	  2011a)	  samt	  även	  

effekt	  på	  elevers	  förståelse	  mer	  kopplat	  till	  centralt	  innehåll.	  

11.	  Hur	  påverkar	  spel	  elevers	  motivation	  och	  attityd?	  

Genom	  frågan	  ges	  respondenten	  möjlighet	  att	  redogöra	  för	  huruvida	  spelen	  

påverkar	  elevernas	  motivation	  och	  attityd	  i	  förhållande	  till	  mer	  traditionell	  

matematikundervisning.	  

	  

Frågor	  för	  att	  vidga	  bilden	  

12.	  Hur	  fick	  du	  tillgång	  till	  de	  spelen?	  

Det	  kan	  vara	  intressant	  att	  veta	  hur	  respondenterna	  kommer	  i	  kontakt	  med	  olika	  

spel	  och	  möjligen	  också	  ge	  ytterligare	  information	  om	  typer	  av	  spel.	  

13.	  Hur	  har	  dessa	  valts?	  

Frågan	  ämnar	  belysa	  vad	  som	  påverkar	  respondenternas	  val	  av	  vilka	  spel	  som	  

inkluderats	  i	  undervisningen	  och	  kan	  möjligen	  ge	  indikationer	  om	  deras	  syfte	  med	  

att	  inkludera	  spel	  i	  undervisningen.	  

14.	  Vad	  ser	  du	  som	  viktigt	  gällande	  spel	  i	  undervisningen?	  

Frågan	  ställs	  för	  att	  försöka	  fånga	  upp	  övriga	  erfarenheter	  respondenterna	  har	  haft	  

kring	  spel	  i	  undervisningen	  och	  förhoppningsvis	  ytterligare	  belysa	  lärarnas	  syfte	  

och	  erfarenhet	  med	  att	  använda	  olika	  spel	  i	  undervisning.	  

15.	  Finns	  det	  någon	  problematik	  att	  ta	  hänsyn	  till?	  

Frågan	  syftar	  till	  att	  få	  respondenterna	  att	  lyfta	  fram	  problematik	  eller	  hinder	  av	  

att	  använda	  spel	  i	  undervisningen,	  vilket	  ger	  mer	  information	  kring	  spelens	  effekt	  

på	  eleverna.	  

16.	  Finns	  det	  någon	  utveckling	  i	  hur	  du	  använder	  spel	  i	  undervisningen?	  

Frågan	  ämnar	  belysa	  lärarnas	  tidigare	  erfarenheter	  av	  att	  använda	  spel	  i	  

undervisningen	  och	  därmed	  också	  möjligen	  spelens	  effekt	  på	  eleverna.	  
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Val	  av	  respondenter	  

Vid	  val	  av	  respondenter	  är	  det	  enligt	  Bryman	  (2004)	  praxis	  med	  ett	  slumpmässigt	  eller	  

sannolikhetsurval,	  men	  skäl	  som	  tid	  eller	  pengar	  kan	  vara	  anledning	  att	  frångå	  detta.	  Det	  

finns	  dock	  risker	  med	  ett	  bekvämlighetsurval,	  vilket	  innebär	  att	  respondenter	  väljs	  ut	  

för	  att	  de	  är	  extra	  tillgängliga	  för	  forskaren,	  då	  de	  inte	  går	  att	  generalisera	  resultaten	  i	  

samma	  utsträckning	  (Bryman,	  2004).	  Han	  skriver	  å	  andra	  sidan	  att	  det	  kan	  spara	  

mycket	  tid,	  vilket	  jag	  anser	  är	  viktigt	  i	  mitt	  fall.	  Vidare	  är	  inte	  uppsatsens	  syfte	  att	  

generalisera	  respondenternas	  erfarenheter	  för	  hela	  lärarkåren,	  utan	  snarare	  identifiera	  

fenomen	  och	  för	  att	  väcka	  nya	  hypoteser	  att	  undersöka.	  Undersökningens	  reliabilitet	  

påverkas	  därmed	  negativt	  av	  själva	  urvalet,	  men	  stärks	  samtidigt	  av	  att	  de	  tillfrågade	  

ställde	  upp	  på	  intervjun.	  Utifrån	  de	  erfarenheter	  jag	  fick	  från	  pilotundersökningen	  valde	  

jag	  att	  begränsa	  antalet	  respondenter	  till	  sex	  stycken.	  Av	  de	  sex	  lärarna	  jag	  valde	  att	  

intervjua	  var	  två	  kvinnor	  och	  fyra	  män.	  Deltagarna	  arbetade	  alla	  i	  grundskolans	  senare	  

år	  och	  samtliga	  undervisade	  inom	  matematik.	  De	  var	  mellan	  fyrtiofyra	  och	  femtioen	  år	  

gamla	  och	  hade	  alla	  tjänstgjort	  mellan	  elva	  och	  tretton	  år	  som	  lärare.	  Lärarna	  

tjänstgjorde	  på	  fyra	  olika	  skolor	  i	  två	  medelstora	  svenska	  städer.	  Dessa	  valdes	  alla	  ut	  för	  

att	  jag	  på	  något	  sätt	  tidigare	  haft	  kontakt	  med	  dessa	  och	  de	  därmed	  torde	  vara	  villiga	  att	  

ställa	  upp	  på	  en	  intervju.	  De	  hade	  alla	  dessutom	  hunnit	  tjänstgöra	  en	  tid	  och	  därmed	  

haft	  möjlighet	  att	  samla	  på	  sig	  erfarenheter	  kring	  användandet	  av	  spel	  i	  

matematikundervisningen.	  	  

	  

Intervju	  

Bryman	  (2004)	  beskriver	  hur	  en	  intervjuare	  bör	  vara	  utifrån	  en	  lista	  av	  Kvale	  (1992).	  

Intervjuaren	  skall	  exempelvis	  vara	  insatt	  i	  det	  som	  intervjun	  handlar	  om.	  Intervjuaren	  

bör	  även	  vara	  strukturerad	  och	  tydlig.	  Vidare	  skall	  intervjuaren	  visa	  hänsyn	  mot	  

respondenten	  och	  vara	  sensitiv	  och	  öppen.	  Dock	  är	  det	  intervjuaren	  som	  skall	  styra	  

intervjun	  och	  kunna	  komma	  med	  kritiska	  följdfrågor	  om	  det	  så	  behövs.	  Intervjuaren	  

måste	  även	  komma	  ihåg	  vad	  som	  sagts	  tidigare,	  men	  även	  tolka	  respondentens	  svar.	  

Bryman	  (2004)	  har	  dessutom	  lagt	  till	  att	  intervjun	  bör	  vara	  balanserad	  och	  intervjuaren	  

ska	  vara	  etiskt	  medveten.	  Utifrån	  detta	  formade	  jag	  mina	  intervjuer.	  För	  att	  göra	  det	  

enkelt	  och	  smidigt	  för	  respondenterna,	  samt	  för	  att	  de	  skulle	  känna	  sig	  trygga	  och	  

avslappnade	  vilket	  enligt	  Bryman	  (2004)	  är	  viktigt,	  fick	  de	  välja	  någon	  lugnt	  ledigt	  rum	  
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på	  sin	  respektive	  arbetsplats.	  Vissa	  avsteg	  som	  exempelvis	  följdfrågor	  tilläts	  för	  att	  ge	  

respondenterna	  möjlighet	  att	  utveckla	  svar,	  men	  också	  för	  att	  förtydliga	  vad	  som	  

menades.	  

	  

Etiska	  ställningstaganden	  

Enligt	  Bryman	  (2004)	  bör	  forskaren	  vara	  etiskt	  medveten	  vilket	  var	  ett	  av	  tilläggen	  han	  

gjorde	  till	  Kvales	  (1992)	  lista	  om	  hur	  en	  intervjuare	  bör	  vara.	  Bryman	  (2004)	  beskriver	  

etisk	  medvetenhet	  till	  fyra	  olika	  områden	  som	  forskaren	  bör	  ta	  hänsyn	  till.	  

Informationskravet	  innebär	  att	  forskaren	  måste	  informera	  respondenten	  om	  

undersökningens	  syfte	  samt	  att	  det	  är	  frivilligt	  att	  delta.	  Därefter	  följer	  samtyckeskravet	  

vilket	  innebär	  att	  respondenterna	  själva	  måste	  ha	  rätt	  över	  sin	  medverkan	  i	  

undersökningen	  och	  dessutom	  ges	  rätten	  att	  kunna	  avbryta	  intervjun.	  

Konfidentialitetskravet	  innebär	  att	  uppgifter	  om	  respondenterna	  inte	  får	  ges	  ut	  till	  

obehöriga	  och	  att	  uppgifterna	  måste	  behandlas	  så	  att	  de	  inte	  kan	  komma	  i	  orätta	  händer.	  

Slutligen	  nämner	  han	  även	  nyttjandekravet	  vilket	  innebär	  att	  uppgifterna	  från	  

undersökningen	  endast	  får	  användas	  till	  det	  uppgivna	  ändamålet	  i	  undersökningen.	  

(Bryman,	  2004)	  

	  

Under	  insamlingen	  av	  empiri	  samt	  bearbetning	  av	  empirin	  tog	  jag	  hänsyn	  till	  samtliga	  

fyra	  etiska	  krav	  som	  Bryman	  (2004)	  anger.	  Respondenterna	  kontaktades	  över	  telefon	  

och	  blev	  informerade	  om	  undersökningens	  syfte.	  Vid	  förfrågan	  om	  de	  ville	  medverka	  

blev	  respondenterna	  informerade	  om	  att	  det	  var	  helt	  frivilligt	  och	  helt	  upp	  till	  dem	  

själva	  om	  de	  skulle	  delta.	  De	  informerades	  dessutom	  om	  att	  de	  skulle	  få	  förbli	  helt	  

anonyma	  och	  inga	  uppgifter	  om	  dem	  eller	  deras	  arbetsplats	  skulle	  lämnas	  ut	  till	  någon	  

annan.	  Vidare	  blev	  de	  informerade	  om	  att	  den	  insamlade	  empirin	  endast	  skulle	  

användas	  för	  undersökningens	  angivna	  syfte.	  Slutligen	  frågades	  respondenterna	  om	  det	  

var	  ok	  att	  jag	  spelade	  in	  intervjuerna	  via	  ett	  datorprogram,	  vilket	  samtliga	  godkände.	  

	  

Analysmetod	  

Ljudinspelningarna	  av	  intervjuerna	  lyssnades	  av	  flera	  gånger	  och	  transkriberades	  

ordagrant.	  Det	  innebär	  att	  alla	  språkliga	  brister	  så	  som	  stakningar	  och	  talspråk	  skrevs	  

ned	  exakt	  som	  de	  sas.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  så	  exakt	  som	  möjligt	  återge	  intervjuerna.	  
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Respondenterna	  tilldelades	  fiktiva	  namn,	  vilka	  valdes	  alfabetiskt	  utifrån	  

begynnelsebokstav,	  samt	  för	  att	  representera	  huruvida	  respondenten	  var	  man	  eller	  

kvinna,	  vilket	  ses	  i	  tabell	  2.	  

	  

Tabell	  2.	  Respondenterna	  

Namn Kön Ålder Undervisningserfarenhet 

Anna kvinna 50 år 11 år 

Bertil Man 45 år 12 år 

Cissi Kvinna 51 år 12 år 

David Man 37 år 13 år 

Erik Man 50 år 12 år 

Filip Man 44 år 12 år 

I tabellen kan ses att deltagarna är mellan fyrtiofyra till femtio år och alla har undervisat i 

matematik från elva upp till tretton år. 

	  

Enligt	  Fejes	  och	  Thornberg	  (2011)	  går	  en	  kvalitativ	  analys	  ut	  på	  att	  bryta	  ner,	  koda	  och	  

söka	  efter	  mönster	  i	  den	  insamlade	  empirin.	  De	  menar	  att	  detta	  är	  ett	  sätt	  att	  skapa	  

mening	  ur	  en	  stor	  mängd	  data.	  Enligt	  Kvale	  (1997)	  är	  kategorisering	  att	  koda	  empirin	  i	  

kategorier	  genom	  att	  analysera	  likheter	  och	  skillnader.	  Därefter	  ska	  kategorierna	  tolkas	  

som	  enligt	  Kvale	  (1997)	  är	  att	  gå	  djupare	  med	  mer	  eller	  mindre	  spekulativa	  tolkningar	  

av	  empirin.	  Där	  analyseras	  begrepp	  och	  deras	  relationer	  för	  att	  på	  så	  sätt	  förklaras	  hur	  

de	  hänger	  samman.	  För	  att	  kunna	  kategorisera	  respondenternas	  svar	  och	  tolka	  

betydelsen	  lästes	  transkriberingarna	  igenom	  flera	  gånger.	  Utifrån	  detta	  skapade	  olika	  

analyskategorier	  vilka	  redovisas	  utifrån	  forskningsfrågorna.	  

	  

För	  att	  besvara	  följande	  forskningsfråga;	  
	  

”Vad	  beskriver	  lärarna	  att	  de	  använder	  för	  typer	  av	  spel	  och	  med	  vilken	  frekvens	  beskriver	  
lärarna	  att	  de	  använder	  spelen	  i	  undervisningen?”	  
	  

behövdes	  ingen	  djupare	  analys	  av	  empirin,	  då	  respondenternas	  svar	  var	  konkreta	  

beskrivningar	  av	  namn	  på	  spel,	  speltyper	  och	  frekvens	  av	  spelande	  i	  undervisningen.	  

Istället	  kondenseras	  svaren	  ner	  och	  sammanställdes	  i	  en	  tabell,	  för	  att	  på	  ett	  så	  sätt	  ge	  

en	  så	  tydlig	  överblick	  som	  möjligt.	  	  
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För	  att	  besvara	  följande	  två	  forskningsfrågor;	  

	  
”Vad	  beskriver	  lärarna	  för	  syfte	  med	  att	  använda	  spel	  i	  matematikundervisningen?”	  
	  
”Vilken	  effekt	  beskriver	  lärarna	  att	  har	  spelen	  har	  på	  elevers	  lärande	  i	  och	  attityder	  till	  
matematik?”	  

	  

skapades	  följande	  analyskategorier;	  centralt	  innehåll,	  motivation	  och	  stimulans,	  samt	  

matematiska	  förmågor,	  vilka	  beskrivs	  nedan.	  

 

Centralt	  innehåll	  

Till	  kategorin	  centralt	  innehåll	  räknas	  områdesspecifikt	  innehåll	  som	  respondenterna	  

nämnde	  i	  intervjuerna.	  Exempelvis	  nämnde	  respondenten	  Anna	  multiplikation	  i	  sin	  

intervju	  vilket	  är	  en	  del	  av	  det	  centrala	  innehållet	  i	  kursplanen	  för	  matematik	  

(Skolverket,	  2011a).	  Centralt	  innehåll	  inkluderar	  de	  matematiska	  områden	  som	  ska	  

behandlas	  i	  undervisningen	  för	  att	  stärka	  elevernas	  matematiska	  förmågor	  (Skolverket,	  

2011a).	  Vidare	  är	  många	  läromedelsspel	  och	  enklare	  matematikspel	  direkt	  kopplade	  till	  

något	  av	  detta	  innehåll,	  vilket	  gör	  kategorin	  lämplig.	  Det	  centrala	  innehåll	  

respondenterna	  nämner	  i	  intervjuerna	  som	  tillhör	  denna	  kategori	  är	  konkreta	  och	  

kommer	  att	  presenteras	  i	  tabell	  3	  under	  resultatanalysen.	  

 

Motivation	  och	  stimulans	  	  

I	  läroplanen	  Lgr11	  (Skolverket,	  2011a	  s.9)	  står	  det	  att;	  

	  
”Skolans	  uppdrag	  är	  att	  främja	  lärande	  där	  individen	  stimuleras	  att	  inhämta	  och	  utveckla	  
kunskaper	  och	  värden.”	  

	  ”Skolan	  ska	  stimulera	  elevernas	  kreativitet,	  nyfikenhet	  och	  självförtroende	  samt	  vilja	  till	  
att	  pröva	  egna	  idéer	  och	  lösa	  problem.”	  

	  

I	  dessa	  citat	  nämns	  stimulans	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  motivation.	  I	  Nationalencyklopedin	  

definieras	  motivation	  som;	  

	  

	  ”Psykologisk	  term	  för	  de	  faktorer	  hos	  individen	  som	  väcker,	  formar	  och	  riktar	  beteendet	  
mot	  olika	  mål”	  

	  



	   	   	  
19	  

Beskrivningen	  verkar	  stämma	  överens	  med	  det	  som	  skolverket	  efterfrågar	  och	  är	  

därmed	  relevant	  att	  använda	  i	  den	  här	  undersökningen.	  Som	  nämndes	  i	  inledningen	  

beskrivs	  i	  skolans	  uppdrag	  hur	  eleverna	  ska	  stimuleras	  att	  utveckla	  förmågor	  och	  

kunskap	  (Skolverket,	  2011a).	  Vidare	  i	  kommentarmaterialet	  till	  kursplanen	  i	  matematik	  

(Skolverket,	  2011b	  s.7)	  efterfrågas	  en	  undervisning	  som	  skapar	  intresse	  och	  de	  skriver;	  

	  
”Att	  vara	  intresserad	  underlättar	  således	  inlärningen,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  ett	  intresse	  
för	  att	  söka	  nya	  kunskaper	  –	  på	  egen	  hand	  och	  tillsammans	  med	  andra”	  

	  

Utifrån	  dessa	  citat	  tillsammans	  med	  definitionen	  av	  motivation	  skapades	  kategorin	  

Motivation	  och	  Stimulans.	  I	  den	  inkluderas	  respondenternas	  svar	  som	  kopplar	  till	  

motivation,	  attityd,	  deltagande,	  intresse.	  Kategorin	  inkluderar	  också	  variation,	  som	  

enligt	  forskning	  är	  positivt	  för	  motivationen	  (Clarke	  &	  Clarke,	  2002).	  Sammanlagt	  anser	  

jag	  kategorin	  vara	  lämplig	  för	  att	  fånga	  syften	  och	  effekter	  som	  inte	  är	  direkt	  kopplad	  

matematik	  och	  matematiska	  förmågor	  

 

Förmågor	  

Kategorin	  Förmågor	  innehåller	  de	  fem	  förmågorna	  som	  finns	  formulerade	  under	  syftet	  i	  

kursplanen	  i	  matematik	  (Skolverket,	  2011a).	  Förmågorna	  är	  generella	  och	  har	  

tillsammans	  med	  det	  centrala	  innehållet	  lagt	  grunden	  för	  kunskapskraven.	  För	  att	  bättre	  

förstå	  förmågorna	  och	  veta	  vad	  som	  ingår	  i	  dem	  har	  jag	  utgått	  från	  Engwalls	  (2013)	  

avhandling,	  vilken	  ger	  en	  beskrivning	  av	  förmågorna	  som	  en	  övergripande	  kompetens,	  

som	  utövas	  på	  det	  centrala	  innehållet.	  Vidare	  har	  jag	  även	  utgått	  från	  

kommentarmaterialet	  till	  kursplanen	  i	  matematik	  (Skolverket,	  2011b).	  Förmågorna	  från	  

kursplanen	  för	  matematik	  har	  kursiverats	  och	  tilldelats	  samma	  samlingsnamn	  som	  

Jahnke	  (2011)	  använder	  sig	  utav	  i	  sitt	  föredrag	  i	  Malmö,	  vilket	  står	  med	  fet	  stil	  följt	  av	  en	  

förklaring,	  samt	  de	  matematiska	  förmågorna	  i	  kursplanen	  för	  matematik	  (Skolverket,	  

2011a	  s.63);	  
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Problemlösningsförmågan	  

Matematiska	  problem,	  innebär	  att	  eleven	  på	  förhand	  inte	  vet	  vilken	  metod	  som	  löser	  

uppgiften.	  Problemlösningsförmågan	  innebär	  en	  strategisk	  kompetens	  för	  att	  formulera,	  

lösa	  och	  representera	  matematiska	  problem.	  

	  
”Formulera	  och	  lösa	  problem	  med	  hjälp	  av	  matematik	  samt	  värdera	  valda	  strategier	  och	  

metoder”	  

	  

Begreppsförmågan	  

Begreppsförmågan	  handlar	  om	  att	  kunna	  förstå	  och	  beskriva	  likheter	  samt	  skillnader	  

mellan	  olika	  begrepp,	  och	  även	  se	  sambanden	  mellan	  dem.	  

	  
”Använda	  och	  analysera	  matematiska	  begrepp	  och	  samband	  mellan	  begrepp”	  

	  

Procedurförmågan	  

Procedurförmågan	  handlar	  om	  elevernas	  förtrogenhet	  med	  grundläggande	  matematik	  

genom	  erfarenhet.	  Vidare	  innefattar	  förmågan	  skickligheten	  att	  utföra	  matematiska	  

beräkningar	  och	  procedurer.	  

	  
”Välja	  och	  använda	  lämpliga	  matematiska	  metoder	  för	  att	  göra	  beräkningar	  och	  lösa	  

rutinuppgifter”	  

	  

Kommunikationsförmågan	  

Kommunikationsförmågan	  handlar	  om	  att	  utbyta	  information,	  samt	  kunna	  växla	  mellan	  

olika	  uttrycksformer,	  samt	  förstå	  och	  själv	  kunna	  uttrycka	  sig	  inom	  matematik.	  

	  
”Använda	  matematikens	  uttrycksformer	  för	  att	  samtala	  om,	  argumentera	  och	  redogöra	  för	  

frågeställningar,	  beräkningar	  och	  slutsatser”	  

	  

Resonemangsförmågan	  

Resonemangsförmågan	  handlar	  om	  hur	  väl	  eleven	  kan	  resonera	  sig	  fram	  till	  olika	  

lösningar	  och	  motivera	  olika	  val.	  Resonemangsförmågan	  kan	  även	  ses	  som	  förmågan	  till	  

logiskt	  tänkande.	  	  

	  
”Föra	  och	  följa	  matematiska	  resonemang”	  
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Jag	  kommer	  att	  försöka	  tolka	  och	  kategorisera	  respondenternas	  beskrivna	  syfte	  och	  

effekt	  på	  kunskapsutvecklingen	  relaterad	  till	  dessa	  förmågor.	  Jag	  ämnar	  utifrån	  

beskrivningarna	  av	  förmågorna	  försöka	  göra	  så	  adekvata	  tolkningar	  som	  möjligt,	  men	  är	  

fullt	  medveten	  om	  att	  även	  andra	  sätt	  att	  tolka	  empirin	  kan	  göras.	  Vad	  som	  presenteras	  

under	  resultatanalysen	  kommer	  att	  vara	  min	  tolkning.	  
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Resultatanalys	  
 

I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  resultatet	  utifrån	  forskningsfrågorna	  och	  har	  kategoriserats	  i	  

analyskategorierna	  beskrivna	  under	  metod.	  	  

	  

Vilka	  typer	  av,	  samt	  med	  vilken	  frekvens	  beskriver	  lärare	  att	  de	  använder	  spel	  i	  
undervisning	  
	  
I	  tabell	  3	  på	  nästa	  sida	  redovisas	  hur	  ofta	  respektive	  lärare	  använde	  spel	  i	  

undervisningen,	  samt	  vilka	  speltyper	  och	  i	  vissa	  fall	  även	  exempel	  på	  spel	  som	  har	  

använts.	  Vidare	  redovisas	  även	  vilket	  centralt	  innehåll	  som	  lärarna	  beskrev	  att	  spelen	  

kopplade	  till.	  Utöver	  de	  speltyper	  som	  nämndes	  i	  bakgrund	  tillkommer	  strukturerade	  

mattelekar	  som	  beskrivs	  under	  definitionen	  av	  spel.	  Vidare	  nämndes	  även	  

områdesspecifika	  spel,	  vilka	  liknar	  läromedelsspel	  och	  har	  ett	  tydligt	  matematiskt	  tema.	  

Därefter	  nämnde	  även	  respondenterna	  egenproducerade	  spel,	  vilket	  innebär	  spel	  som	  

de	  själva	  skapat,	  samt	  kommersiella	  spel	  vilka	  är	  vanliga	  sällskapsspel.	  Färdighetsspel	  

nämndes	  av	  en	  av	  lärarna,	  vilka	  syftar	  till	  att	  träna	  speciella	  förmågor	  hos	  elever	  med	  

särskilda	  behov.	  Slutligen	  nämndes	  även	  familjespel,	  vilka	  kan	  sägas	  vara	  samma	  som	  

kommersiella	  spel.	  Då	  de	  intervjuade	  lärarna	  själva	  använde	  och	  refererade	  till	  nämnda	  

speltyper	  har	  jag	  valt	  att	  också	  inkludera	  dessa	  utöver	  de	  som	  nämns	  i	  

forskningslitteraturen.	  
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	   	   Tabell	  3.	  Speltyper	  och	  frekvens	  av	  spelande	  

Lärare Speltyper Centralt innehåll Exempel på Spel Frekvens 

Anna 

Dataspel, 
strukturerade 
mattelekar, samt 
brädspel 

Multiplikation Schack, herren på 
täppan, giftbägaren 

Varje vecka 

Bertil 
Tärningsspel, kortspel, 
strukturerade 
mattelekar 

Addition,  Upp till tusen, 
Klockan, sifferbingo, 
mattebingo 

Varje vecka 

Cissi 
Områdesspecifika spel Sannolikhets-lära, 

statistik och negativa 
tal 

 En gång per 
arbetsområde 

David 

Tärningsspel, 
brädspel, digitala spel, 
egenproducerade spel, 
kommersiella spel,  

4 räknesätt, statistik, 
sannolikhetslära, 
procent, 
taluppfattning, 
geometri, algebra, 
mönster, talföljder,  

Cheops pyramid, 
Chefrens pyramid 

15 gånger per 
termin 

Erik 
Färdighetsspel, 
familjespel, 
områdesspecifika spel 

Grundläggande 
färdigheter, procent,  

Monopol Sällan 

Filip 
Kortspel, 
områdesspecifika spel 

Taluppfattning, 
procent, bråk 

 Sällan 

	  
Som	  går	  att	  utläsa	  i	  tabell	  3	  varierade	  det	  hur	  ofta	  spel	  användes.	  Anna,	  Bertil	  och	  även	  

David	  använder	  spel	  nästan	  varje	  vecka,	  medan	  Cissi,	  Erik	  och	  Filip	  använder	  det	  mer	  

sällan.	  I	  Eriks	  fall	  berättar	  han	  hur	  han	  använder	  spel	  allt	  mer	  sällan,	  framförallt	  på	  

grund	  av	  tidsbristen.	  Alla	  lärarna	  har	  använt	  spel	  som	  på	  något	  sätt	  kopplar	  till	  

kursplanen	  i	  matematiks	  centrala	  innehåll	  (Skolverket,	  2011a)	  och	  sammanlagt	  har	  

stora	  delar	  centrala	  innehållet	  täckts	  in.	  Cissi	  och	  Filip	  kunde	  dock	  inte	  ge	  exempel	  på	  

specifika	  spel	  som	  har	  använts.	  Möjligen	  berodde	  det	  på	  att	  det	  var	  länge	  sedan	  de	  

använde	  spelen	  och	  att	  de	  då	  dessutom	  inte	  gjorde	  det	  med	  så	  stor	  frekvens	  att	  de	  lagt	  

namnen	  på	  minnet.	  En	  annan	  möjlig	  förklaring	  kan	  vara	  att	  det	  är	  områdesspecifika	  spel	  

från	  olika	  läromedel,	  vilka	  kanske	  inte	  har	  några	  specifika	  namn.	  Vidare	  går	  det	  att	  se	  att	  

Anna,	  Bertil	  och	  David	  som	  använde	  spel	  oftare	  kunde	  ge	  fler	  exempel	  på	  både	  

speltyper,	  samt	  innehåll	  och	  även	  namn	  på	  spel.	  	  	  
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Flera	  av	  lärarna	  angav	  även	  tidsbrist	  som	  ett	  argument	  för	  att	  de	  inte	  inkluderar	  spel	  i	  

undervisningen	  oftare;	  

	  
	   ”Men	  sen	  så	  tar	  det	  ju	  lite	  tid.	  Så	  jag	  gör	  det	  inte	  varje	  lektion.	  Nej	  hehe.	  (Bertil)	  

	  

”Ja,	  vanliga	  lärare-‐problem.	  Hehe.	  För	  lite	  tid.	  För	  kort	  tid.	  För	  mycket	  att	  göra.	  Hehe.	  Så	  
förhållande	  är	  verkligen	  oproportionellt	  så	  det	  är	  tidsbrist”	  (Cissi)	  

”Dels	  har	  det	  varit	  tidsfaktor,	  ett	  ökat	  tryck	  på	  stödet	  då.	  Där	  man	  har	  istället.	  Det	  har	  varit	  
mer	  fokus	  på	  måluppfyllelse,	  eh	  på	  själva	  områdena	  och	  så	  har	  det	  varit	  dålig	  tillgång	  till	  till	  
spel	  dåra”	  (Erik)	  

 

Vad	  beskriver	  lärare	  för	  syfte	  med	  att	  använda	  spel	  i	  matematikundervisningen?	  

Lärarnas	  svar	  kategoriserades	  utifrån	  de	  fem	  förmågorna	  i	  kursplanen	  i	  matematik	  

(Skolverket,	  2011a).	  Till	  varje	  förmåga	  redovisas	  vilka	  av	  lärarna	  som	  på	  något	  sätt	  

svarat	  så	  att	  det	  kan	  kopplas	  till	  förmågan	  och	  i	  några	  av	  fallen	  ges	  också	  exempel	  på	  hur	  

de	  har	  svarat.	  Nedan	  presenteras	  min	  tolkning	  av	  svaren	  kopplat	  till	  de	  förmågor	  jag	  

anser	  dem	  höra	  ihop	  med.	  Det	  ord	  eller	  delar	  av	  citaten	  som	  jag	  anser	  är	  viktigast,	  står	  i	  

fet	  stil.	  

	  

Problemlösningsförmågan	  

Både	  Anna	  och	  Filip	  angav	  att	  ett	  av	  deras	  syften	  med	  spel	  var	  att	  stärka	  elevernas	  

problemlösningsförmåga	  och	  Anna	  nämnde	  problemlösningsförmågan	  upprepade	  

gånger:	  
”Mm	  det	  är	  ju	  att	  träna	  upp	  det	  logiska	  tänkandet,	  problemlösningsförmågan	  och	  
koncentrationen	  också	  faktiskt.	  Speciellt	  när	  det	  gäller	  schack.	  Då	  är	  dom	  ju	  väldigt	  
koncentrerade	  och	  försöker	  säga	  till	  varandra	  också”	  (Anna)	  

”Mm,	  I	  första	  hand	  är	  det	  väl	  problemlösningsförmågan	  och	  sen	  är	  det	  också	  olika	  metoder	  
tycker	  jag	  i	  vissa	  utav	  spelen,	  att	  man	  får	  träna	  på	  olika	  metoder	  att	  lösa	  uppgiften	  och	  sen	  
matematiska	  begrepp	  kommer	  ju	  in	  hela	  tiden.”	  (Anna)	  

	  

Begreppsförmågan	  

Fem	  av	  de	  sex	  respondenterna	  beskrev	  hur	  de	  använde	  spel	  för	  att	  stärka	  

begreppsförmågan.	  Vid	  frågan	  om	  målsättningar	  med	  spelen	  gav	  Anna	  exemplet:	  
	  

”Mm,	  I	  första	  hand	  är	  det	  väl	  problemlösningsförmågan	  och	  sen	  är	  det	  också	  olika	  metoder	  
tycker	  jag	  i	  vissa	  utav	  spelen,	  att	  man	  får	  träna	  på	  olika	  metoder	  att	  lösa	  uppgiften	  och	  sen	  
matematiska	  begrepp	  kommer	  ju	  in	  hela	  tiden.”	  	  (Anna)	  
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Citatet	  syftar	  utöver	  problemlösningsförmågan	  även	  till	  att	  träna	  begreppsförmågan.	  	  	  

Även	  Bertil	  syftade	  till	  att	  stärka	  begreppsförmågan	  hos	  eleverna;	  
	  

”Ja	  förmågorna	  är	  ju	  att	  se	  sambanden	  mellan	  enheterna	  mellan	  storheten	  kan	  man	  
säga.	  Eftersom	  man	  ska	  ju	  komma	  upp	  till	  tusen	  så	  ska	  man	  ju	  förstå	  sambanden.	  Får	  man	  ett	  
stort	  tal	  så	  ska	  dom	  andra	  vara	  lite	  mindre,	  så	  den	  förståelsen	  bygger	  man	  på”	  (Bertil)	  

	  

Citatet	  kopplar	  till	  begreppsförmågan	  inom	  tal	  uppfattning.	  Vid	  frågan	  om	  vilket	  syfte	  

spelen	  fyller	  i	  undervisningen	  nämnde	  Cissi	  att:	  
	  

”Att öka förståelsen för dom områdena som vi jobbar med. Moment som vi jobbar med.” (Cissi) 

 

Jag	  har	  valt	  att	  koppla	  citatet	  till	  begreppsförmågan	  för	  att	  det	  relaterar	  mer	  till	  

förståelse	  mellan	  begrepp	  än	  att	  genomföra	  beräkningar	  vilket	  istället	  hade	  kopplat	  till	  

procedurförmågan.	  Erik	  beskrev	  ett	  syfte	  med	  spelen	  som:	  
	  

”Det	  har	  varit	  eh,	  dels	  övnings	  alltså	  färdighets,	  ja,	  färdighet	  att	  öva	  in	  grundläggande	  
färdigheter	  då,	  men	  också	  eh,	  för	  att	  haft	  som	  omväxling	  när	  man	  får	  in,	  får	  in	  ett	  problem	  i	  
ett	  sammanhang	  mer	  dåra”	  (Erik)	  

	  

Erik	  gav	  även	  exempel	  på	  specifika	  begrepp	  som	  procent	  kan	  tränas	  när	  han	  säger:	  
	  

”Men	  också	  att	  omsätta	  ett	  teoretiskt	  område	  i	  en	  kontext	  mer	  dåra.	  Det	  skulle	  så	  enkelt	  
kunna	  va	  så	  man	  håller	  på	  att	  jobba	  med	  inköp,	  procent	  eller	  sånt	  där,	  så	  kanske	  man	  
spelar	  monopol	  va”	  (Erik) 
	  

Här	  tolkar	  jag	  Eriks	  svar	  som	  förståelse	  för	  och	  relation	  mellan	  olika	  begrepp.	  

Filip	  beskrev	  hur	  begreppsförmågan	  kunde	  stärkas	  inom	  taluppfattning	  och	  bråk.	  

	  

Procedurförmågan	  

Anna,	  Bertil,	  David	  och	  Erik	  gav	  exempel	  på	  hur	  ett	  syfte	  med	  spelen	  var	  att	  stärka	  

procedurförmågan.	  Anna	  syftade	  också	  att	  träna	  grundläggande	  matematik	  och	  olika	  

matematiska	  metoder	  med	  spelen	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  procedurförmågan:	  
	  

”För	  att	  det	  handlar	  ju	  väldigt	  ofta	  om	  grundläggande	  matematik”	  (Anna)	  
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”…	  och	  sen	  är	  det	  också	  olika	  metoder	  tycker	  jag	  i	  vissa	  utav	  spelen,	  att	  man	  får	  träna	  på	  
olika	  metoder	  att	  lösa	  uppgiften…”	  (Anna)	  

	  

Även	  Bertil	  angav	  ett	  syfte	  som	  att	  stärka	  elevernas	  procedurförmåga	  när	  han	  lyfte	  fram:	  

	  
”Inte	  mer	  än	  att	  det	  här	  är	  ett	  sätt	  att	  tänka	  matte.	  Få	  lite	  hastighet	  i	  räkningen	  är	  det	  ju	  
också”	  (Bertil)	  

”Det	  är	  lite	  slumpen	  och	  ha	  tur	  också	  och	  så	  är	  det	  det	  här	  matematiska	  reglerna	  hur	  man	  
adderar	  tal.	  Så	  jag	  tycker	  den	  har	  väldigt	  mycket.	  Enkelhet	  och	  spänning	  och	  lite	  
matematik”	  (Bertil)	  

	  

David	  beskrev	  procedurförmågan	  när	  han	  angav	  ett	  syfte	  som:	  

	  
”Ja	  då	  är	  det	  väl	  samma.	  Kunna	  göra	  enkla	  beräkningar	  inom	  taluppfattning	  skulle	  jag	  väll	  
säga	  är	  den	  största	  förmågan.”	  (David)	  

”Ja	  mest,	  mestadels	  blir	  det	  huvudräkning	  med	  de	  fyra	  räknesätten	  faktiskt,	  men	  också	  
procent	  och	  geometri”	  (David)	  

	  

Erik	  berättade	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  automatisera	  färdigheter	  med	  spelen:	  

	   	  
”Ja	  plus	  rena	  färdighetsmässiga	  då,	  att	  man	  kan	  träna	  saker	  som,	  det	  som	  är,	  det	  som	  ska	  
befästas	  att	  vara	  automatisering”	  (Erik)	  

	  

Resonemangsförmågan	  

Anna	  och	  Cissi	  kopplade	  även	  syftet	  med	  spelen	  till	  resonemangsförmågan.	  

Anna	  gav	  exempel	  på	  ett	  spel	  som	  syftade	  till	  att	  stärka	  logiskt	  tänkande:	  
	  

”Det	  ena	  heter	  giftbägaren	  som	  vi	  brukar	  köra	  på	  tavlan	  och	  då	  är	  alla	  elever	  får	  utmana	  
varandra	  och	  då	  finns	  det	  en	  historia	  bakom.	  Det	  handlar	  om	  logiskt	  tänkande	  helt	  enkelt.”	  
(Anna)	  

	  

Utöver	  problemlösning	  kan	  citatet	  även	  kopplas	  till	  förmågan	  att	  resonera	  sig	  fram	  till	  

nya	  lösningar.	  Vid	  frågan	  om	  vilka	  matematiska	  förmågor	  som	  man	  kan	  träna	  med	  

spelen	  svarade	  Cissi:	  
	  

”kommunikation,	  resonemang,	  man	  resonerar,	  ehm	  diskuterar	  mm”	  
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Kommunikationsförmågan	  

Samtliga	  intervjuade	  lärare	  förutom	  Anna	  angav	  att	  spelen	  också	  syftade	  till	  att	  stärka	  

kommunikationsförmågan	  hos	  eleverna.	  Bertil	  berättade	  hur	  spel	  kunde	  stimulera	  till	  

kommunikation:	  

	  
”Det	  kan	  komma	  så	  många	  konstiga	  diskussioner	  ur	  det	  hela”	  (Bertil)	  

	  

Cissis	  tidigare	  citat	  under	  resonemangsförmågan	  nämnde	  även	  till	  kommunikation:	  	  
	  

”kommunikation,	  resonemang,	  man	  resonerar,	  ehm	  diskuterar	  mm”	  (Cissi)	  
	  

David	  nämnde	  att	  han	  genom	  spel	  försökte	  få	  igång	  diskussioner:	  
	  

”…Och	  kanske	  få	  igång	  lite	  diskussion	  och	  så.	  Man	  kan	  även	  sprida	  kunskaper	  lite.	  Ja	  så	  
tycker	  jag”	  (David)	  

	  

Citatet	  kan	  kopplas	  till	  kommunikationsförmågan.	  Erik	  beskrev	  ett	  syfte	  med	  spel	  som	  

att:	  	  
	  

”Dels	  så	  stärker	  den	  språklig	  förståelse,	  den	  stärker	  kreativitet,	  den	  är	  eh	  fruktsam	  för	  att	  
befästa	  färdigheter,	  den	  är	  en	  variation,	  den	  i	  den	  bästa	  av	  världar	  tar	  den	  hänsyn	  till	  elevens	  
motivation	  på	  ett	  annat	  sätt	  dåra”	  (Erik)	  

Även	  Filip	  kopplade	  ett	  av	  sina	  syften	  med	  spel	  till	  kommunikationsförmågan	  och	  sa:	  

	  
”Framförallt	  kommunikativ	  förmåga,	  eh	  jag	  vet	  att	  det	  läggs	  mera	  och	  mera	  vikt	  eller	  
tungvikt	  på	  den	  här	  kommunikativa	  förmågan	  och	  problemlösningsförmågan	  och,	  det	  var	  
den	  eller.”	  (Filip)	  

	  

Motivation	  och	  stimulans	  

Anna,	  Bertil	  och	  Erik	  angav	  motivation	  och	  stimulans	  som	  ett	  syfte	  med	  spelen.	  

Anna	  berättade	  att:	  

	  

”Ja	  tycker	  ju	  att	  det	  är	  bra	  att	  ha	  som	  ett	  komplement,	  men	  så	  tycker	  jag	  också	  att	  det	  är	  bra	  
att	  ha	  det	  som	  variation.	  Att	  man	  eh,	  att	  man	  får	  göra,	  att	  man	  får	  lite	  variation	  på	  
lektionerna.	  Är	  du	  så	  du	  tänker”	  (Anna)	  
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Bertil	  berättade	  att	  han	  med	  spelen	  försöker	  få	  en	  bättre	  stämning	  i	  gruppen:	  
	  

”Förutom	  målet	  att	  få	  lite	  mattetänk	  och	  lite	  mattehastighet	  i	  räkningar	  så	  är	  det	  att	  få	  en	  
god	  stämning	  i	  gruppen.	  Stämning	  i	  gruppen	  är	  ju	  oerhört	  viktigt”	  (Bertil)	  

	  

Även	  David	  nämnde	  att	  han	  använde	  spelen	  som	  en	  motivationshöjare:	  
	  

”framförallt	  är	  det	  faktiskt	  för	  repetition	  och	  egen	  träning	  och	  för	  motivationshöjare	  tror	  
jag”	  (David)	  

	  

Erik	  sa	  att	  ett	  syfte	  med	  spel	  är	  att	  variera	  undervisningen	  och	  samtidigt	  höja	  elevernas	  

motivation:	  

	   	  

	   ”Dels	  som	  ehm,	  variation	  från	  vanlig	  undervisning	  dåra..”	  (Erik)	  

”…den	  är	  en	  variation,	  den	  i	  den	  bästa	  av	  världar	  tar	  den	  hänsyn	  till	  elevens	  motivation	  
på	  ett	  annat	  sätt	  då	  da.	  Det	  är	  en	  värld	  som	  dom	  har	  med	  sig,	  i	  alla	  fall	  på	  senare	  år	  nu	  då.	  
Dom	  har	  med	  sig	  det	  från	  sin	  vardag	  då	  med	  spel	  sånt”	  (Erik) 

	  

Vilken	  effekt	  beskriver	  lärarna	  att	  spelen	  har	  på	  elevers	  lärande	  i	  och	  attityder	  till	  
matematik?	  
	  

Lärarnas	  beskrivningar	  har	  kategoriserats	  utifrån	  samma	  kategorier	  som	  under	  syfte,	  

alltså	  förmågorna	  och	  motivation.	  	  

	  

Bertil,	  Cissi	  och	  Filip	  uttryckte	  en	  viss	  svårighet	  att	  säkert	  kunna	  avgöra	  spelens	  effekt	  

på	  elevernas	  lärande.	  Bertil	  sa:	  
	  

”Ja.	  Matematiskt	  vågar	  jag	  inte	  säga	  hur	  mycket	  det	  ger.	  Det	  vågar	  jag	  inte	  säga.	  Men	  det	  
ger	  en	  bra	  stämning	  i	  klassen	  så	  blir	  ju	  följden	  att	  vad	  jag	  tror	  i	  alla	  fall	  att	  allting	  blir	  bättre.	  
Då	  blir	  matten	  bättre	  indirekt.”	  (Bertil)	  
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Även	  Cissi	  var	  försiktig	  med	  att	  dra	  slutsatser	  om	  spelens	  effekt:	  
	  

”Mm,	  det	  kan	  jag	  inte	  dra	  några	  slutsatser.	  Det	  var	  alldeles	  för	  sällan	  för	  att	  ska	  kunna	  
se.”	  (Cissi)	  

”Mm,	  som	  alla	  spel	  alltså.	  Man	  har	  roligt	  under	  just	  det	  här	  man	  utför	  men	  hur	  mycket	  man	  
ökar	  förståelse	  som	  jag	  kunde	  inte	  eller	  hur	  man	  påverkar	  kunskapen	  kan	  jag	  inte	  dra	  
några	  slutsatser.	  Jag	  kan	  inte	  säga	  just	  nu.	  Om	  man	  använder	  oftare	  kanske	  det	  ökar	  
kunskapen	  eller	  kanske	  var	  bara	  roligt	  moment	  inget	  mer”	  (Cissi)	  

	  

Filip	  berättade	  att	  han	  inte	  kan	  säga	  exakt	  hur	  spelen	  påverkar	  elevernas	  

kunskapsutveckling	  och	  inte	  heller	  om	  kunskapen	  är	  långvarig	  eller	  kortvarig:	  
	  

”Eh,	  Jag	  kan	  inte	  direkt	  säga	  nu	  att	  den	  påverkar	  otroligt	  mycket,	  men	  i	  alla	  fall	  dom	  här	  
arbetsområdena	  som	  jag	  jobbat	  med	  och	  som	  vi	  har	  använt	  oss	  av	  just	  den	  här	  kortlek	  bara	  
blivit	  positivt.	  Sen	  efter	  alltså	  så	  är	  det	  den	  här	  nån	  kunskap	  som	  är	  kortvarig	  eller	  
långvarig”	  (Filip)	  

	  

Problemlösningsförmågan	  

Anna	  lyfte	  fram	  att	  spelen	  har	  en	  effekt	  på	  problemlösningsförmågan	  och	  nämner:	  	  
	  

”Dels	  det	  här	  med	  att	  koncentrera	  sig,	  att	  sitta	  tysta	  och	  jobba.	  Att	  eh,	  det	  här	  med	  att	  lösa	  
problem,	  att	  man,	  att	  man	  tränar	  på	  att	  lösa	  problem,	  att	  man	  tränar	  den	  förmågan	  att	  
dom	  får	  lite	  bredare	  perspektiv	  på	  hur	  man	  kan	  lösa	  uppgifter	  och	  så”	  (Anna)	  

	  

Begreppsförmågan	  

Både	  Cissi	  och	  David	  har	  sett	  att	  spelen	  kan	  stärka	  begreppsförmågan.	  	  

Vid	  frågan	  om	  erfarenheter	  med	  spelen	  konstaterade	  Cissi	  hur:	  
	   	  

”Utan det är bara det att praktiska moment kan öka förståelsen hos eleverna.” (Cissi) 

 

Citatet	  kan	  kopplats	  till	  begreppsförmågan	  då	  det	  relaterar	  till	  ökad	  förståelse	  mellan	  

begrepp.	  	  
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David	  gav	  ett	  generellt	  exempel	  med	  att	  befästa	  exempel	  och	  koppla	  till	  beräkningar	  

vilket	  delvis	  kan	  kopplas	  till	  att	  stärka	  begreppsförmågan:	  
	  

”Men	  för	  E	  och	  befästa	  exempel	  om	  man	  ska	  lära	  sig	  några	  enkla	  beräkningar.	  Då	  ökar	  det	  
kunskapsutvecklingen	  tycker	  jag”	  (David)	  

	  

Procedurförmågan	  

Anna	  och	  David	  beskrev	  sig	  se	  en	  positiv	  effekt	  på	  procedurförmågan.	  	  

Anna	  berättade	  att	  en	  effekt	  spelen	  haft	  är	  att	  eleverna	  använder	  fler	  metoder:	  
	  

”Att	  man	  använder	  fler	  olika	  metoder…”	  (Anna)	  
	  

Citatet	  kan	  kopplas	  till	  en	  större	  förtrogenhet	  i	  procedurförmågan.	  

David	  lyfte	  fram	  enkla	  beräkningar:	  
	  

”Asså	  för	  E-‐nivå	  kan	  det	  vara	  positivt	  som	  jag	  märker,	  men	  för	  dom	  som	  kräver	  lite	  mer	  så	  
saknas	  materialet,	  så	  jag	  har	  inte	  hittat	  något	  bra	  spel	  för	  det.	  Men	  för	  E	  och	  befästa	  exempel	  
om	  man	  ska	  lära	  sig	  några	  enkla	  beräkningar,	  så	  är	  det	  visst	  bra.	  Då	  ökar	  det	  
kunskapsutvecklingen	  tycker	  jag.”	  (David)	  

	  

Resonemangsförmågan	  

Enligt	  Anna	  så	  hjälper	  spelen	  eleverna	  även	  till	  att	  stärka	  resonemangsförmågan.	  

Anna	  beskriver	  en	  av	  spelens	  effekter	  som	  att	  stärka	  det	  logiska	  tänkandet:	  
	  

”ja	  det	  är	  ju	  framförallt	  så	  är	  det	  nog	  det	  här	  logiska	  tänkandet.	  Att	  man	  kan	  tänka	  i	  flera	  
steg.	  Att	  man	  måste	  göra	  flera	  olika	  moment.	  Det	  tycker	  jag	  att	  dom,	  att	  dom	  har	  blivit	  
bättre	  på	  att	  utifrån	  ha	  jobbat	  med	  spel.	  Den	  typen	  av	  spel” (Anna) 

 

Kommunikationsförmågan	  

Bertil	  och	  Erik	  har	  sett	  att	  spelen	  hade	  positiv	  effekt	  på	  kommunikationsförmågan.	  

Bertil	  berättade	  att	  spelen	  bidrar	  till	  en	  ökad	  kommunikation	  mellan	  elever	  om	  

matematik:	  
	  

”Det	  kan	  komma	  så	  många	  konstiga	  diskussioner	  ur	  det	  hela.	  Som	  växer	  ur	  helt	  plötsligt.	  
Det	  uppstår	  bara	  en	  situation	  som	  man	  inte	  tänkt	  på	  och	  det	  är	  ganska	  kul.	  Så	  det	  kan	  väcka	  
väldigt	  mycket	  intresse	  på	  frågeställningar	  som	  det	  inte	  gör	  en	  vanlig	  lektion”	  (Bertil)	  
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Erik	  beskrev	  också	  hur	  spel	  kan	  stärka	  kommunikationsförmågan.	  
	  

”Jobbar	  man	  med	  kanske	  med	  ett	  fysiskt	  spel	  i	  en	  grupp	  dåra,	  så	  stärker	  alltså	  elevens	  
deltagande	  i	  kommunikation	  med	  andra	  dåra.	  Att	  rent	  socialt	  till	  att	  börja	  med”	  (Erik)	  

	  

Motivation	  eller	  deltagande	  

Samtliga	  intervjuade	  lärare	  beskrev	  hur	  spel	  i	  matematikundervisningen	  haft	  en	  positiv	  

effekt	  på	  elevernas	  motivation	  eller	  deltagande.	  	  

Anna	  gav	  flera	  exempel	  på	  hur	  spelen	  ökat	  elevernas	  motivation:	  

	  
”Ja	  dels	  tycker	  jag	  att	  barn	  tycker	  det	  är	  väldigt	  roligt	  att	  spela	  spel	  och	  eh,	  nu	  har	  ju	  jag	  
elever	  som	  är	  väldigt	  förtjusta	  i	  matte	  och	  det	  tycker	  ju	  jag	  är	  jättekul,	  men	  dom	  tycker	  det	  
är	  roligt	  och	  jag	  märker	  att	  dom	  lär	  sig	  ganska	  mycket	  på	  det”	  (Anna)	  

”Ja	  dom	  är	  ju	  väldigt	  motiverade	  att	  jobba	  med	  det	  tycker	  jag”	  (Anna)	  

”Men	  eh,	  jag	  tycker	  att	  dom	  allra	  flesta	  gånger	  har	  det	  en	  väldigt	  positiv	  inverkan.	  Att	  dom	  
ja.	  Jag	  tycker	  att	  dom	  trivs	  och	  tycker	  det	  är	  roligt	  och	  så”	  (Anna)	  

	  

Bertil	  beskrev	  sig	  har	  sett	  att:	  

	  
”Men	  stämningen	  är	  jätteviktig.	  Den	  är	  viktig.	  Det	  blir	  något	  helt	  annat	  de	  skrattar	  på	  ett	  
helt	  annat	  sätt	  och	  det	  blir.	  Man	  bryter	  lite	  isar	  när	  man	  gör	  så	  här”	  (Bertil)	  

”Är	  det	  en	  rolig	  stämning	  i	  klassrummet	  så	  går	  ju	  ämnet	  lättare”	  
”Men	  det	  ger	  en	  bra	  stämning	  i	  klassen	  så	  blir	  ju	  följden	  att	  vad	  jag	  tror	  i	  alla	  fall	  att	  
allting	  blir	  bättre”	  (Bertil)	  

	  

	  

Cissi	  beskrev	  hur	  spelen	  stimulerade	  eleverna	  att	  bli	  mer	  aktiva:	  

	  
”Ja	  absolut	  alltså.	  Dom	  är	  mer	  aktiva	  på	  spelen	  än	  på	  vanligtvis	  mm”	  (Cissi)	  

	  

David	  berättade	  att	  eleverna	  blev	  mer	  intresserade	  när	  dem	  fick	  spela:	  
	  

”Dom	  blir	  mer	  intresserade	  och	  dom	  vill	  göra	  det	  under	  lektionen	  och	  ibland	  har	  man	  haft	  
det	  så	  att	  man	  kan	  göra	  det	  en	  viss	  del	  av	  lektionen	  eller	  viss	  tid	  kvar,	  då	  väntar	  dom	  gärna	  
och	  tycker	  att	  det	  är	  kul	  som	  dom	  vill	  köra.	  Så	  det	  är	  positivt”	  (David)	  
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Filip	  beskrev	  sig	  se	  ett	  stort	  intresse	  av	  spel	  hos	  eleverna:	  	  
	  

”Den	  som	  jag	  har	  använt	  i	  undervisningen	  så	  var	  det	  jätteuppskattat”	  (Filip)	  

”Dom	  flesta,	  eller	  jag	  ska	  gardera	  mig	  och	  säga	  nittionio	  procent	  av	  dom	  är	  väldigt	  
intresserade	  av	  det.	  Så	  det	  är	  bara	  positivt”	  (Filip)	  

I	  tabell	  4	  sammanställs	  lärarnas	  svar	  för	  att	  ge	  en	  mer	  överskådlig	  blick	  över	  resultatet.	  

	  

Tabell	  4.	  Sammanställning	  av	  lärarnas	  beskrivning	  av	  sina	  syften	  och	  effekter	  av	  spel.	  

Lärare	   Syfte	   Effekt	  

Anna	   Problemlösningsförmågan	  
Begreppsförmågan	  
Metodförmågan	  
Resonemangsförmåga	  
Motivation	  

Problemlösningsförmågan	  
Metodförmågan	  
Resonemangsförmågan	  
Motivation	  
	  

Bertil	   Begreppsförmågan	  
Procedurförmågan	  
Kommunikationsförmåga	  
Motivation	  

Kommunikationsförmågan	  
Motivation	  
	  

Cissi	   Begreppsförmågan	  
Resonemangsförmågan	  
Kommunikationsförmågan	  
	  

Begreppsförmågan	  
Motivation	  
	  

David	   Metodförmågan	  
Kommunikationsförmågan	  
Motivation	  

Metodförmågan	  
Begreppsförmågan	  
Motivation	  
	  

Erik	   Begreppsförmågan	  
Metodförmågan	  
Kommunikationsförmågan	  
Motivation	  

Kommunikationsförmågan	  
Motivation	  
	  

Filip	   Problemlösningsförmågan	  
Begreppsförmågan	  
Kommunikationsförmågan	  
	  

Motivation	  
	  

	  
I	  tabell	  4	  finns	  alla	  matematiska	  förmågorna,	  samt	  motivation	  representerade.	  Det	  går	  

att	  utläsa	  hur	  lärarnas	  beskrivna	  syfte	  och	  effekt	  inte	  alltid	  överensstämmer.	  Vidare	  går	  
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att	  se	  hur	  de	  flesta	  lärarna	  beskriver	  förmågorna	  som	  sina	  syften	  medan	  under	  den	  

beskrivna	  effekten	  är	  det	  oftare	  motivation	  som	  nämns.	  

Diskussion	  

I	  avsnittet	  diskuteras	  undersökningens	  resultat,	  samt	  hur	  det	  förhåller	  sig	  till	  

forskningen	  från	  litteraturgenomgången.	  Detta	  följs	  av	  en	  diskussion	  av	  

undersökningens	  upplägg,	  samt	  slutsatser	  och	  vidare	  forskning.	  

	  

Diskussion	  utifrån	  Frekvens	  och	  typ	  av	  spel	  

Nedan	  följer	  en	  reflektion	  utifrån	  följande	  frågeställning	  
	  
”Vad	  beskriver	  lärarna	  att	  de	  använder	  för	  typer	  av	  spel	  och	  med	  vilken	  frekvens	  beskriver	  
lärarna	  att	  de	  använder	  spelen	  i	  undervisningen?”	  

	  

Av	  de	  speltyper	  som	  nämns	  i	  forskningen	  har	  samtliga	  använts	  av	  någon	  eller	  några	  av	  

de	  intervjuade	  lärarna.	  Områdesspecifika	  spel	  och	  läromedelsspel	  verkar	  ligga	  nära	  

varandra	  och	  kan	  sägas	  tillhöra	  samma	  kategori.	  I	  intervjuerna	  nämndes	  även	  typen	  

kortspel	  som	  möjligen	  varit	  inkluderade	  i	  läromedelsspel.	  Respondenterna	  beskrev	  

ytterligare	  speltyper,	  vilka	  kan	  kategoriseras	  lite	  olika	  och	  kan	  även	  sägas	  tillhöra	  olika	  

kategorier,	  så	  som	  exempelvis;	  kommersiella	  spel	  och	  strukturerade	  mattelekar.	  I	  

sammanställningen	  av	  respondenternas	  svar	  går	  det	  att	  se	  hur	  stora	  delar	  av	  det	  

centrala	  innehållet	  i	  kursplanen	  (Skolverket,	  2011a)	  finns	  representerat.	  Exempelvis	  

nämndes	  geometri,	  taluppfattning	  och	  aritmetik	  vilket	  kan	  innebära	  att	  spel	  skulle	  

kunna	  användas	  för	  att	  träna	  de	  matematiska	  förmågorna	  inom	  dessa	  olika	  områden.	  

Frekvensen	  för	  hur	  ofta	  spel	  inkluderades	  i	  matematikundervisningen	  varierade.	  

Tidsbrist	  kan	  vara	  en	  av	  anledningarna.	  Vilket	  även	  några	  av	  respondenterna	  gav	  

exempel	  på.	  Antingen	  hade	  de	  inte	  tid	  att	  sätta	  sig	  in	  i,	  hitta	  eller	  implementera	  spel	  i	  

undervisning.	  Vissa	  av	  de	  intervjuade	  lärarna	  ansåg	  sig	  knappt	  hinna	  med	  kraven	  i	  

kursplanen	  och	  ansåg	  då	  spelen	  som	  för	  tidskrävande.	  Det	  var	  även	  dessa	  lärare	  som	  

inkluderade	  spel	  med	  lägst	  frekvens	  i	  undervisningen.	  
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Diskussion	  utifrån	  vad	  lärarna	  beskriver	  för	  syfte	  och	  effekt	  	  

Nedan	  följer	  en	  diskussion	  som	  kopplar	  till	  följande	  frågeställningar;	  
	  
”Vad	  beskriver	  lärarna	  för	  syfte	  med	  att	  använda	  spel	  i	  matematikundervisningen?”	  

	  
”Vilken	  effekt	  beskriver	  lärarna	  att	  har	  spelen	  har	  på	  elevers	  lärande	  i	  och	  attityder	  till	  
matematik?”	  
	  

Samtliga	  av	  respondenterna	  i	  undersökningen	  beskrev	  spels	  positiva	  effekter	  på	  

elevernas	  motivation	  eller	  deltagande.	  Vidare	  beskrev	  respondenterna	  även	  hur	  spelen	  

ofta	  användes	  i	  undervisningen	  som	  variation	  eller	  komplement.	  Respondenterna	  gav	  

exempel	  på	  hur	  eleverna	  skrattar	  och	  är	  glada	  under	  spelandet	  och	  att	  eleverna	  är	  mer	  

aktiva	  och	  att	  det	  är	  fler	  som	  deltar	  under	  spelande	  än	  i	  ordinarie	  undervisning.	  Detta	  

stämmer	  bra	  överens	  med	  den	  positiva	  effekten	  på	  attityd	  och	  deltagande	  som	  Peteche	  

(2011),	  Bragg	  (2012)	  och	  Ke	  (2008a)	  skriver	  i	  sina	  artiklar.	  Respondenten	  Filip	  gav	  

också	  exempel	  på	  hur	  spel	  kan	  avdramatisera	  eller	  göra	  matematik	  mindre	  hotande	  och	  

i	  intervjun	  med	  David	  beskrevs	  hur	  spel	  kan	  göra	  det	  lättare	  att	  ta	  emot	  rätt	  eller	  fel,	  

vilket	  stämmer	  överens	  med	  Petche	  (2011),	  när	  hon	  skriver	  att	  spel	  kan	  vara	  göra	  att	  

elever	  upplever	  matematiken	  mindre	  hotfull.	  Däremot	  går	  det	  inte	  utifrån	  den	  här	  

undersökningen	  verifiera	  huruvida	  den	  positiva	  effekten	  är	  mer	  beständig	  eller	  om	  den	  

är	  kortvarig	  som	  Scanlon	  och	  Buckingham	  (2005)	  skriver.	  Vidare	  skriver	  de	  även	  en	  att	  

den	  positiva	  attityden	  kan	  vara	  begränsad	  till	  själva	  spelaktiviteten	  och	  inte	  överförbar	  

till	  matematik	  i	  sig.	  Visserligen	  beskrev	  respondenten	  Bertil	  hur	  spelen	  bidrog	  till	  en	  

bättre	  stämning	  i	  gruppen	  och	  att	  matematikundervisningen	  därmed	  överlag	  gick	  

lättare.	  Dock	  kan	  inte	  den	  här	  undersökningen	  verifiera	  huruvida	  effekten	  på	  motivation	  

är	  överförbar	  till	  själva	  matematiken	  i	  sig.	  Sammantaget	  ger	  denna	  undersökning	  ett	  

visst	  stöd	  för	  att	  spelen	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  elevernas	  attityd	  och	  motivation	  till	  

matematikundervisningen	  enligt	  lärarnas	  beprövade	  erfarenheter.	  

	  

Respondenterna	  i	  undersökningen	  hade	  svårare	  att	  säga	  exakt	  hur	  spelen	  påverkade	  

kunskapsutvecklingen	  i	  de	  matematiska	  förmågorna	  som	  nämns	  i	  kursplanen	  i	  

matematik	  (skolverket,	  2011a).	  Antingen	  beskrev	  lärarna	  att	  de	  använde	  spel	  för	  sällan	  

eller	  så	  har	  de	  möjligen	  inte	  utvärderat	  effekten	  spelen	  har	  på	  elevernas	  

kunskapsutveckling.	  Tillsammans	  har	  samtliga	  fem	  förmågorna;	  

Problemlösningsförmågan,	  resonemangsförmågan,	  procedurförmågan,	  

begreppsförmågan	  och	  kommunikationsförmågan	  stärkts	  enligt	  lärarnas	  beprövade	  
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erfarenheter.	  Det	  finns	  variation	  i	  vilka	  av	  förmågorna	  de	  intervjuade	  lärarna	  angav	  som	  

syftet	  med	  att	  använda	  spel	  i	  matematikundervisningen.	  Det	  finns	  dessutom	  också	  en	  

skillnad	  mellan	  vilket	  syfte	  respektive	  lärare	  beskrev	  med	  spelen	  jämt	  emot	  vilken	  effekt	  

samme	  lärare	  beskrev	  att	  spelen	  faktiskt	  hade	  på	  eleverna.	  Sammantaget	  beskrev	  

lärarna	  att	  de	  ansåg	  sig	  stärka	  elevernas	  matematiska	  förmågor	  och	  motivation	  med	  

hjälp	  av	  att	  använda	  spel	  i	  matematikundervisningen.	  

	  

Respondenten	  Anna	  beskrev	  hur	  hon	  sett	  schack	  ge	  positiva	  effekter	  på	  elevernas	  

lärande,	  vilket	  stämmer	  överens	  med	  vad	  Barret	  och	  Fish	  (2011)	  skriver	  i	  sin	  artikel.	  	  

Filip	  lyfter	  i	  intervjun	  fram	  det	  positiva	  med	  spel	  genom	  att	  de	  kan;	  

	  
”Dom	  som	  vill,	  den	  som	  vill	  allihopa	  är	  att	  man	  ska	  ha	  nytta	  av	  den	  här	  kunskapen	  i	  
vardagliga	  situationer	  och	  då	  försöker	  man	  på	  nått	  sätt	  fejka	  någon	  vardaglig	  situation	  
alltså	  när	  man	  tar	  och	  spelar	  dom	  här	  spelen.	  Mm”	  (Filip)	  

	  

Jag	  tolkar	  det	  som	  att	  han	  i	  undervisningen	  kan	  konkretisera	  och	  koppla	  något	  abstrakt	  

inom	  matematiken	  till	  någon	  vardaglig	  situation	  som	  eleverna	  kan	  relatera	  till.	  Även	  

Erik	  nämner	  att	  spelen	  kan	  ge	  en	  kontext	  till	  det	  matematiska	  innehållet,	  vilket	  också	  

stämmer	  överens	  med	  vad	  Nilsson	  (2006)	  skriver	  i	  sin	  avhandling,	  där	  bland	  annat	  

värdet	  med	  att	  konkretisera	  abstrakt	  matematik	  lyfts	  fram.	  Respondenten	  Cissi	  

beskriver	  hur	  spelen	  kan	  användas	  som	  praktiska	  moment	  och	  säger	  även	  att	  

Respondenten	  David	  efterfrågade	  mer	  spel	  där	  man	  arbetade	  i	  grupp	  tillsammans	  med	  

att	  lösa	  problem.	  I	  intervjun	  med	  Anna	  poängterade	  hon	  det	  positiva	  med	  att	  arbeta	  

tillsammans	  i	  grupper	  med	  spelen.	  Det	  kan	  möjligen	  kopplas	  till	  vad	  Ke	  (2008b)	  skriver	  i	  

sin	  artikel,	  där	  spel	  som	  kräver	  samarbete	  får	  den	  största	  effekten.	  David	  efterfrågade	  

även	  efter	  spel	  med	  mer	  storyline,	  där	  en	  karaktär	  får	  utvecklas	  och	  klara	  utmaningar	  

och	  stiga	  i	  nivå.	  Den	  synen	  stämmer	  väl	  överens	  med	  Chen	  et	  al.	  (2011)	  som	  skriver	  att	  

uppdrag	  i	  spelen	  har	  en	  stark	  påverkan	  på	  vad	  eleverna	  fokuserade	  på	  i	  spelen.	  Slutligen	  

beskrev	  några	  av	  respondenterna	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  spelen	  blir	  en	  del	  i	  

matematikundervisningen.	  Respondenten	  Cissi	  nämnde	  hur	  man	  kan	  diskutera	  

resultatet	  med	  eleverna	  efter	  att	  man	  spelat,	  vilket	  överensstämmer	  med	  Bragg	  (2007),	  

som	  skriver	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  lärarna	  är	  tydliga	  med	  hur	  spelen	  förhåller	  sig	  till	  

lärandemålen	  och	  efterfrågar	  just	  lärarledda	  diskussioner	  efter	  spelen.	  Möjligen	  kan	  det	  

även	  relateras	  till	  Panaoutsopoulos	  och	  Sampson	  (2012)	  som	  skriver	  att	  spel	  bör	  följas	  
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upp	  med	  aktiviteter	  där	  kunskaperna	  tränas	  och	  används,	  vilket	  dock	  innefattar	  mer	  än	  

att	  bara	  diskutera	  innehållet.	  Ingen	  av	  respondenterna	  var	  dock	  tydlig	  med	  att	  lyfta	  fram	  

vikten	  av	  just	  detta.	  

	  

Metoddiskussion	  

De	  semistrukturerade	  intervjuerna	  gav	  upphov	  till	  att	  okända	  företeelser	  identifieras,	  

vilket	  Trost	  (2005)	  skriver	  är	  en	  av	  styrkorna	  med	  metoden.	  Bryman	  (2004)	  skriver	  att	  

strukturen	  också	  har	  en	  möjlighet	  till	  följdfrågor.	  Dock	  har	  jag	  i	  efterhand	  identifierat	  

ytterligare	  möjligheter	  där	  följdfrågor	  kunnat	  förtydliga	  vissa	  fenomen.	  Dessa	  kan	  

givetvis	  vara	  svåra	  att	  identifiera	  innan	  intervjuerna,	  men	  om	  jag	  gjort	  om	  

undersökningen	  hade	  jag	  därför	  försökt	  förbereda	  fler	  möjliga	  följdfrågor	  för	  att	  på	  så	  

sätt	  få	  ut	  mer	  av	  intervjuerna.	  Dels	  hade	  jag	  bett	  respondenterna	  precisera	  ytterliga	  

exempel	  på	  vilka	  spel	  som	  används,	  vad	  de	  heter	  och	  vad	  de	  går	  ut	  på.	  Det	  hade	  även	  

varit	  lämpligt	  att	  be	  respondenterna	  utveckla	  vad	  sällan,	  eller	  allt	  mer	  sällan	  egentligen	  

innebär	  för	  deras	  del,	  vid	  frågan	  kring	  hur	  ofta	  de	  använder	  spel	  i	  undervisningen.	  	  

I	  efterhand	  har	  jag	  upptäckt	  att	  trots	  en	  testintervju	  och	  förändringar	  i	  intervjuguiden,	  

så	  fanns	  det	  fler	  frågor	  som	  borde	  formulerats	  om	  eller	  förtydligas,	  alternativt	  kunnat	  

kompletteras	  med	  någon	  följdfråga.	  Dels	  hade	  jag	  på	  något	  sätt	  velat	  förtydliga	  frågan	  

kring	  lärarnas	  erfarenheter	  av	  spel	  i	  undervisningen,	  som	  nu	  kunde	  tolkas	  olika	  av	  

respondenterna.	  Dessutom	  är	  det	  möjligt	  att	  det	  hade	  gått	  att	  formulera	  sig	  så	  att	  

skillnaden	  mellan	  lärarnas	  syfte	  med	  spelen	  och	  vilken	  effekt	  spelen	  hade	  på	  elevernas	  

lärande	  och	  motivation	  blivit	  tydligare.	  Nu	  fanns	  det	  en	  viss	  svårighet	  att	  avgöra	  

huruvida	  det	  var	  lärarnas	  syfte	  med	  spelen	  eller	  effekt	  spelen	  faktiskt	  hade	  på	  eleverna	  

som	  respondenterna	  menade,	  vilket	  försvårade	  analysen	  av	  resultatet.	  Ejvegård	  (2003)	  

beskriver	  att	  intervjuer	  är	  en	  tidskrävande	  metod.	  I	  mitt	  fall	  var	  det	  framförallt	  på	  

bearbetningsplanet	  när	  empirin	  skulle	  analyseras	  och	  kategoriseras	  som	  var	  extra	  

tidskrävande	  och	  då	  var	  det	  bra	  att	  antalet	  intervjuer	  begränsades	  ner	  till	  sex	  stycken.	  

	  

Analysdiskussion	  

I	  min	  analys	  valde	  jag	  att	  lägga	  stort	  fokus	  på	  förmågorna,	  då	  de	  är	  centrala	  i	  kursplanen	  

för	  matematik.	  Givetvis	  finns	  det	  andra	  sätt	  att	  tolka	  och	  kategorisera	  empirin,	  men	  

utifrån	  undersökningens	  syfte	  anser	  jag	  att	  val	  av	  analysmetod	  vara	  adekvat.	  Det	  var	  
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dock	  svårt	  att	  koppla	  lärarnas	  mer	  generella	  beskrivningar	  av	  förmågor	  till	  de	  

matematiska	  förmågorna	  i	  kursplanen	  (Skolverket,	  2011a).	  Här	  var	  

kommentarmaterialet	  och	  beskrivningarna	  av	  förmågorna	  till	  stor	  hjälp	  för	  att	  

kategorisera	  mina	  tolkningar.	  Som	  nämndes	  i	  metoddiskussionen	  fanns	  även	  en	  

svårighet	  med	  att	  skilja	  på	  om	  respondenterna	  beskrev	  sina	  syften	  och	  målsättningar	  

med	  spelen	  eller	  om	  de	  beskrev	  erfarenheter	  av	  den	  effekt	  spelen	  haft	  på	  elevernas	  

motivation	  och	  kunskapsutveckling,	  vilket	  kan	  ha	  påverkat	  mitt	  resultat	  

Slutsatser	  

Alla	  intervjuade	  lärarna	  har	  använt	  spel	  i	  undervisningen.	  Frekvensen	  lärarna	  använde	  

spel	  varierade	  från	  varje	  vecka	  till	  någon	  gång	  per	  termin.	  Lärarna	  berättade	  hur	  man	  

med	  hjälp	  av	  spelen	  kunde	  arbeta	  med	  stora	  delar	  av	  det	  centrala	  innehållet	  i	  

kursplanen	  i	  matematik.	  Tillsammans	  ansåg	  sig	  lärarna	  kunna	  stärka	  de	  fem	  

matematiska	  förmågorna,	  samt	  motivationen	  hos	  eleverna	  med	  hjälp	  av	  spel.	  Det	  

varierade	  vilka	  av	  förmågorna	  lärarna	  beskrev	  och	  ingen	  enskild	  lärare	  beskrev	  själv	  

samtliga	  förmågor.	  Det	  fanns	  dessutom	  en	  skillnad	  mellan	  vilket	  syfte	  respektive	  lärare	  

beskrev	  sig	  ha	  med	  spelen	  jämt	  emot	  vilken	  effekt	  samme	  lärare	  beskrev	  att	  spelen	  

faktiskt	  hade	  på	  eleverna.	  

Vidare	  forskning	  

Undersökningen	  hade	  inte	  som	  syfte	  att	  kunna	  generalisera	  empirin	  för	  alla	  lärare.	  Detta	  

kan	  givetvis	  vara	  intressant	  att	  göra	  men	  det	  kräver	  ett	  annat	  upplägg	  och	  även	  en	  

annan	  omfattning	  av	  undersökning.	  Möjligen	  skulle	  en	  sådan	  undersökning	  kunna	  

designas	  som	  en	  större	  enkätundersökning	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  nå	  många	  fler	  och	  

även	  därmed	  göras	  mer	  representativ	  för	  alla	  lärare,	  till	  skillnad	  från	  mitt	  

bekvämlighetsurval.	  Det	  skulle	  även	  kräva	  tydligare	  formuleringar	  av	  vad	  som	  är	  syfte	  

med	  att	  använda	  spel	  och	  vad	  som	  är	  effekt	  spelen	  har	  på	  eleverna,	  då	  möjligheten	  till	  

följdfrågor	  försvinner	  med	  en	  sådan	  metod.	  Forskning	  visar	  att	  hur	  spelen	  

implementeras	  och	  hur	  de	  hänger	  ihop	  med	  övrig	  undervisning	  (Panaoutsopoulos	  &	  

Sampson,	  2012),	  samt	  vilka	  delmål	  som	  fokuseras	  på	  i	  spelen	  (Chen	  et	  al.,	  2011)	  

påverkar	  spelens	  effekt	  på	  elevernas	  kunskapsutveckling.	  Därmed	  skulle	  det	  vara	  

verkligen	  intressant	  att	  undersöka	  och	  mäta	  effekten	  av	  olika	  spelen	  och	  sätten	  de	  

implementeras	  på	  har	  på	  elevernas	  motivation	  och	  utveckling	  av	  deras	  matematiska	  

förmågor.	  På	  så	  sätt	  skulle	  mer	  effektiva	  spel	  kunna	  lyftas	  fram	  och	  spridas,	  samt	  även	  



	   	   	  
38	  

hittas	  olika	  metoder	  för	  att	  implementera	  dessa	  spel	  i	  undervisningen.	  Då	  det	  finns	  

väldigt	  många	  spel	  och	  sätten	  att	  implementera	  dessa	  skiljer	  sig	  åt	  skulle	  en	  sådan	  

undersökning	  bli	  väldigt	  omfattande.	  Möjligen	  skulle	  den	  kunna	  delas	  upp	  i	  flera	  mindre	  

studier	  där	  man	  fokuserar	  på	  några	  av	  spel	  eller	  några	  olika	  sätt	  att	  implementera	  spel	  i	  

undervisningen.	  Slutligen	  skulle	  då	  en	  större	  metastudie	  göras	  för	  att	  på	  så	  sätt	  försöka	  

sammanfatta	  området.	  När	  jag	  letat	  efter	  forskningslitteratur	  inför	  den	  här	  

undersökningen	  hittade	  jag	  ingen	  sådan	  litteraturstudie,	  vilket	  möjligen	  kan	  innebära	  

att	  en	  sådan	  övergripande	  studie	  saknas.	  
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