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Spela för nöje eller spela för kunskap? 

Lärares uppfattningar om IT-baserade matematikspel och dess konsekvenser på elevers 

kunskapsutveckling 

 

Play for joy or play for knowledge?  

Teachers ' perceptions of IT-based math games and its impact on pupils' knowledge 

 

 

Abstrakt 
 

Syftet med studien är att ta reda på några lärares åsikter om vilka konsekvenser IT-

baserade matematikspel har på elevernas lärande i årskurserna 1-3. Studien utgick från 

fyra frågeställningar om konsekvenser av IT-baserade matematikspel. Intervjuer med 

aktiva lärare från två olika skolor användes som datainsamlingsmetod, dessa intervjuer 

spelades in och transkriberades. Utifrån dessa intervjuer och med tidigare forskning 

kunde ett resultat synliggöras. Resultatet visar att de informanter som deltagit i studien 

såg positiva konsekvenser med att låta eleverna få spela IT-baserade matematikspel. 

Informanterna ansåg att innehållet i matematikspelen var det samma som 

matematikböckerna fast att de IT-baserade matematikspelen går in mer på djupet i de 

olika matematikområdena. Det framgick även att eleverna blir mer motiverade och 

självständiga i sitt lärande. Eleverna ges möjligheter att utveckla de fem matematiska 

förmågorna genom de IT-baserade matematikspelen.  

 

Nyckelord 
IT-baserad, Konsekvenser, Matematikspel, Motivation. 
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1 Inledning 
 

Tekniska verktyg får i dagens skolvärld en större roll i undervisningssammanhang. De 

olika tekniska verktyg det vill säga, datorer, surfplattor, mobiltelefoner är hjälpmedlen 

som gör matematikundervisningen mer verklighetsanknuten och på så sätt mer 

effektfull för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Eleverna bemöts av dessa 

hjälpmedlen i sin vardag och besitter själva en god kompetens med användandet av 

hjälpmedlena, vilket kan bidra till en större förståelse för matematikämnet (Skolverket 

2010). Skolinspektionens (2009) granskning visar att det i matematikundervisningen är 

betydligt vanligare att räkna i matematikböcker då dessa främst inverkar på elevernas 

måluppfyllelse i dagens skola.  

 

Från de verksamhetsförlagda utbildningarna jag har genomfört, har skillnader mellan 

skolornas tekniska verktyg synliggjorts. Vissa av skolorna har haft en god tillgång till 

tekniska verktyg medan andra skolor har haft ett vagare utbud på de digitala verktygen. 

Det är vid ett fåtal tillfällen IT-baserade matematikspel har använts på vissa skolor, 

spelen användes då som en form av belöning för eleverna. Det finns många pedagogiskt 

utformade IT-baserade matematikspel som till exempel King of math, mincraftmatte, 

det finns även en danskstartad tävling som höll igång under vårterminen 2015 som heter 

matematikmatchen. Detta är bara ett fåtal pedagogiskt utformade matematikspel. Att 

låta eleverna spela matematikspel ligger även rätt i tiden då verksamheterna bör  

använda dessa pedagogiska spel på rätt sätt. Samhället förändras och blir mer 

moderniserat, i med att skolan har ett fostransuppdrag krävs även en modernisering i 

skolan. Enligt läroplanen (Skolverket 2011) skall eleverna kunna använda modern 

teknik för bland annat lärande och kunskapssökande (a.a.). Vilket påvisar att IT-

baseradfe material ska användas i utbildningssyfte och inte enbart vid belöning. 

 

Denna studie kommer fokusera på lärares åsikter om vilka konsekvenser IT-baserade 

matematikspel kan ha på elevers lärande i årskurs 1-3. Används spelen på ett sätt som 

främjar elevernas matematiska kunskaper eller ses spelen som ett belöningsmoment där 

kunskapsutveckling faller i glömska? Vilka konsekvenser ser lärarna med att låta 

eleverna spela dessa spel och när används IT-baserade matematikspel i verksamheten? 

Detta är frågor jag vill ta reda på i studien. Ämnet är valt på grund av att jag finner detta 

väldigt intressant och anser det vara relevant för framtida matematikundervisningar då  

läroplanen har som mål att eleverna ska få använda sig av digitala verktyg i sin 

undervisning. Ämnet ligger rätt i tiden då allt mer modern teknik placeras i 

klassrummen samt i samhället. Det saknas ännu en del tidigare forskning om detta 

ämne, vilket är en annan anledning till varför jag har valt att skriva om just detta ämne.
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att ta del av några lärares åsikter om vilka konsekvenser IT-

baserade matematikspel kan ha på elevers lärande i årskurserna 1-3.   

 

De frågeställningar som utformats för att ta reda på syftet är: 

 

- Vilka konsekvenser ser lärarna med att låta eleverna spela IT-baserade 

matematikspel? 

- Hur menar lärarna att matematikinnehållet skiljer sig i matematikböcker och 

IT-baserade matematikspel? 

- Vilka kunskaper ges eleverna möjlighet att visa genom IT-baserade 

matematikspel? 

- När används IT-baserade matematikspel i verksamheten? 

 

2.1 Begrepp i arbetet 
 

I denna studie kommer ett antal begrepp och uttryck att återkomma. Nedan följer en 

kort förklaring på dessa begrepp och uttryck. Detta för att göra det lättare för läsaren att 

följa med i studiens gång.  

 

IT- baserad matematikspel = IT är ett väldigt diffust och brett begrepp, det jag syftar 

på med IT-baserad i denna studie är matematikgrundade spel som kan spelas på datorer, 

telefoner, surfplattor, internet, smartboard. Nationalencyklopedin (2015-04-29) 

beskriver begreppet IT som informationsteknik och är ett samlingsbegrepp för tekniska 

möjligheter inom datorteknik och telekommunikation.  

 

Konsekvenser = Vilka följder en handling har på elevers kunskapsutveckling genom att 

använda ett visst material eller arbetssätt.  
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4 Teoretisk bakgrund 
 
I den teoretiska bakgrunden framgår de teorier samt tidigare forskning som ligger till 

grund för IT-baserade matematikspel i matematikundervisningen. I detta avsnitt 

kommer olika forskares slutsatser och studier att synliggöras. Avsnittet kommer att 

behandla undervisningen i praktiken, IT-baserade verktyg i matematikundervisningen, 

vilka konsekvenser som finns gällande IT-baserade matematikspel. Den teoretiska 

bakgrunden kommer även att behandla matematikspel som en tävlingsform och även de 

fem matematiska förmågorna.  

 

4.1 Undervisningen på skolor 

 

Det finns anledningar som gör att lärare väljer att använda datorer och andra tekniska 

verktyg i matematikundervisningen. En anledning är att användningen av tekniska 

verktyg ska ses som lustfyllt. Det finns även anledningar som gör att lärare inte väljer 

att använda datorer eller andra tekniska verktyg i matematikundervisningen. Eftersom 

de kan ha ett bristande intresse för användningen eller att läraren saknar kunskap om de 

tekniska verktygen. Enligt ett flertal klassrumsstudier framgår det att elever som 

omsätter sina matematiska kunskaper i matematikbaserade datorspel, utvecklar sina 

kunskaper genom auditivt samt visuellt lärande (Baker, Joseph, Martin, Aghababyan, 

Armaghanyan, Gillam. 2015). I studierna framgår även att genom att utveckla sina 

kunskaper genom matematiska datorspel, blir lärandet långvarigt och eleverna kan 

omsätta sina matematiska kunskaper i vardagsrelaterade sammanhang. Då de 

datorbaserade matematikspelen ska främja elevernas kunskapsutveckling krävs det att 

spelen är både roliga och utmanande (2015).   

 

Castro, Bissaco, Panccioni, Rodrigues, Domingues (2014). har tagit del av 

utbildningsexperters forskning inom datorbaserade matematikspel och där framgår det 

att dessa matematikgrundade spel anses främjande för elever som är i svårigheter med 

matematik eller har dyskalkyli. Detta då det naturliga sättet att lära om sin omvärld är 

genom att spela eller leka fram kunskaper (a.a.). Baker m.fl. (2015) har analyserat 

studier på hjärnans respons av matematikinlärning och de har genom dessa analyser och 

resultat av studier kommit fram till, genom att låta eleverna spela pedagogiska datorspel 

utvecklar eleverna en positiv attityd till ämnet och de blir motiverade att finna egna 

strategier att lösa problemen, detta då lärandet sker i arbetsminnet (a.a.). Den inre 

motivationen eleverna får genom datorspelen utvecklas eftersom datorspelen kan ha mer 

djup i innehållet och eleverna får utnyttja en proximal utvecklingszon, där eleverna får 

prestera precis över sin egna kunskapszon (a.a.). Resultaten i samma studie visar att, om 

matematikspelen behandlas på rätt sätt blir eleverna delaktiga i sin egen 

kunskapsutveckling. Detta sker genom att eleverna möter på problem som motiverar 

eleverna att finna en lösning. Spelen anses även vara stimulerande för elevernas logiska 

tankeverksamhet medan de upplever lärandet som roligt (Castro m.fl. 2014).  
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Hunter (2008) anser utifrån klassrumsstudier där data samlats in genom observationer, 

filminspelningar samt samtal att det är viktigt att utforma ett klassrumsklimat där 

eleverna blir mer ifrågasättande gällande innehållet i matematikundervisningen, detta 

utvecklar elevernas eget tänkande och problemlösningar på ett mer effektivt sätt än i 

klassrumsmiljö med matematikböcker då eleverna får kommunicera matematik med 

lärarna och eleverna vilket spelar stor roll för elevernas eget matematiska tänkande 

(a.a.). Pareto (2014) gjorde en nio veckors lång undersökning med 153 stycken elever i 

årskurserna 3 till 5, för att se skillnaden mellan att använda matematiska datorspel och 

inte använda matematiska datorspel och vilka matematiska kunskaper som främjas hos 

eleverna. Denna undersökning visar att de som använt sig av att spela till sig kunskap 

utvecklar sin självkännedom samt sina matematiska kunskaper på ett djupare plan än de 

som har undervisning utan IT-baserade verktyg i matematiken (2014). 

 

4.2 Matematikundervisningens hjälp av IT-baserade verktyg 

 

Tekniska verktyg blir allt vanligare i dagens samhälle, där eleverna spelar datorspel 

eller spel på telefoner samt surfplattor på deras fritid, skolorna har inte tagit vara på 

dessa verktygs fulla potential i undervisningssituationer. (Marin, Nieto & Bull. 2010). 

Trots att användandet av de tekniska verktygen blir vanligare i 

undervisningssammanhang används fortfarande de ledande arbetsböckerna och 

arbetsbladen till större del, kombinerat med öga mot öga undervisningen mellan elever 

och lärare. Genom att genomföra internationella workshops hade Marin, Nieto och Bull 

(2010). möjligheten att jämföra användandet av tekniska verktyg i skolmiljö och på 

elevernas fritid. Skolinspektionen (2009) skriver att eleverna bör få mer omfattande och 

mer utvecklande möjligheter att utveckla sina matematiska kunskaper som går bort ifrån 

de ledande arbetsböckerna och arbetsbladen. Elevens matematiska förmågor främjas 

och utvecklas då lärandet sker i andra miljöer och genom andra läromedlen (a.a.).  

 

IT-baserade matematikspel behöver vara utformade på ett sätt som utvecklar elevernas 

matematiska kunskaper samtidigt som de ska vara motiverande (Pareto 2014). Hur väl 

ett spel främjar lärandet hos elever är hur pass utformat spelet är samt hur det berör de 

olika områdena i matematiken. Ett matematikgrundat datorspel skall kunna ge ledtrådar 

som kan hjälpa eleven på vägen, det ska även kunna ge viss återkoppling för att 

utveckla elevernas matematiska tänkande och fortsatta lärande (2014).   

 

4.2.1 Matematikspel och motivation 

 

Motivation som psykologisk term innebär termer eller aktiviteter som väcker, formar 

samt riktar individens beteende mot olika mål. Teorier om motivation strävar mot varför 

individen väljer att göra en särskild handling istället för en annan handling 

(Nationalencyklopedin 2015). Många IT-baserade matematikspel har en struktur där 

eleven arbetar sig förbi olika nivåer och svårighetsgrader. Dessa spel kan upplevas som 

en inre tävling för eleverna, eftersom de ska visa sin kunskap och komma vidare i 

spelet. Tävlingar ses som en motivationsfaktor för individer då det upplevs som 
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tillfredsställande att vinna (Sjöberg 1997). Det pågår även matematiktävlingar som är 

IT-baserade. En matematiktävling är Matematikmatchen som är riktad till elever från 

första till fjärde klass. Matematikmatchen är en danskstartad tävling där flera länder är 

med och deltar. I matematikmatchen tävlar klasser mot varandra. Den klass som har fått 

bäst resultat i tävlingen vinner ett pris, tävlingen är ingen tävling som håller på hela 

tiden utan tävlingen pågick från den 9e Februari till den 8e Maj 2015( 

www.matematikmatchen.dk/ 2015-05-07). 

 

På sidan Elevspel.se får eleverna spela pedagogiskt utformade spel som är utvecklade 

och framtagna av aktiva lärare och testade av psykolog. De funktioner som finns på 

elevspel.se är bland annat att eleverna kan arbeta med uppgifter både i hemmet och i 

skolan, eftersom spelen är IT-baserade kan läraren enkelt följa elevernas prestationer 

och inlärning genom en uppföljningsfunktion. Uppföljningsfunktionen är utformad som 

ett linjediagram där läraren kan se elevernas utvecklingskurvor i sin inlärning. En annan 

funktion på elevspel.se är att eleverna får spela dessa pedagogiska spel för att samla  

kunskapsmedaljer och kunskapspoäng, detta kan ses som en inre tävling eller inre 

motivation för eleverna då de får fler poäng ju mer de lär sig. En annan funktion på 

hemsidan är att läraren kan individanpassa och dela ut uppdrag som passar eleverna. 

Dessa uppdrag går också att ses som en motivationshöjare för eleverna i deras 

kunskapsutveckling. IT-baserade spel brukar oftast vara utformade på det sätt att den 

som spelar utsätts för olika uppdrag som ska klaras av, uppdragen på elevspel kan dock 

skilja sig från de uppdrag eleverna får på spel de spelar på sin fritid (Elevspel.se 2015-

04-25). Elevernas inre motivation drivs av att klara av de tilldelade uppdragen som 

finns i dessa matematikgrundade spel (Scanlon, Buckingham & Burn 2005). 

 

En matematikgrundande applikation som finns att ladda ner till surfplattor är ”King of 

math”. Applikationen är uppdelad i böcker och berör matematikämnets olika områden. 

Eleverna kan genom applikationen välja vilken bok eller vilket matematikområde de vill 

utveckla. Genom applikationen får eleverna chansen att utveckla 

problemlösningsförmågan, metodförmågan, analysförmågan, kommunikativa förmågan 

och begreppsförmågan (Skolappar.nu hämtat 2015-05-08).    

 

Genom att spela matematikgrundade spel utvecklas elevernas motivation till ämnet 

medan de anser att lärandet är underhållande. Eleverna kan uppleva lärandeprocessen 

som underlättande när de tränar sina mentala funktioner samtidigt som deras logiska 

resonemang och tankegångar utvecklas (Castro m.fl. 2014). 

 

4.3 Konsekvenser  

 
Många av de IT-baserad matematikspel som används i undervisningen är pedagogiskt 

framtagna. Dessa spel kan upplevas som roliga och lustfyllda för eleverna. Det är viktigt 

att eleverna ska ha roligt medan de utvecklar sina matematiska kunskaper, det är dock 

lika viktigt för eleverna att veta om vilka matematiska kunskaper de utvecklar genom 

http://www.matematikmatchen.dk/
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dessa spel. Det är viktigt att låta eleverna spela matematikspel som är tydliga med vilket 

lärande som sker genom spelen (Scanlon, m.fl.  2005).   

 

De webplatser där matematikgrundade spel finns, kräver ett inlogg eller ett medlemskap 

för att ta kunna spela spelen. De flesta av medlemskapen på sidorna är gratis men det 

finns undantag, vissa webplatser erbjuder en gratis provtid som varar i några veckor. 

När provtiden har passerat börjar medlemskapet att kosta pengar, då är det upp till 

läraren samt verksamheten om de ska prioritera pengarna på ett förlängt medlemskap 

eller om något annat ska prioriteras.   

 

Pedagogiskt utformade applikationer till surfplattor har samma kostnader, vissa 

applikationer är gratis men då är det enbart ett litet utbud av applikationens helhet som 

går att använda. Om helheten av applikationen ska kunna användas behöver betalningar 

ske (Europeiska kommissionen 2015-04-25). En negativ konsekvens kan uppkomma 

om läraren inte är insatt i vad applikationerna eller spelen egentligen kostar, det kan stå 

att spelen eller applikationen är gratis men inne i spelet måste vissa summor betalas för 

att kunna spela spelet fullt ut. Eleverna kan då sitta och spendera pengar för sitt lärande 

om inte läraren är uppmärksam på läromedlet. Därför skall inga spel eller applikationer 

enligt den Europeiska kommissionen (2015-04-25) vilseleda konsumenten med 

kostnadsfria varor eller tjänster och undangömma dolda kostnader. Spel ska inte heller 

uppmana barn att spendera pengar i ett spel eller uppmana vårdnadshavare till att 

spendera pengar på föremål i ett spel till sina barn (a.a.).   

 

Användandet av IT-baserade spel kan skilja sig mycket mellan barn. Det finns barn som 

spelar väldigt mycket datorbaserade spel och som har en positiv syn till spelen, dessa 

barn vet också hur de ska gå till väga för att spela spelen. Detta gäller dock inte alla 

barn, det finns även barn som inte spelar alls mycket IT-baserade spel. Denna klyfta 

mellan barns intresse och kunnande inom IT-baserade spel får konsekvenser för skolan, 

det skapas här igenom en kunskapsklyfta även kallat ”The digital devide” mellan barnen 

som kan vara svår för skolan att förhålla sig till (Harvard 2004). 

 

De spel som finns tillgängliga på hemsidan Elevspel.se är direkt kopplade till målen i 

läroplanen. Under varje matematikgrundat spel står det tydligt vilka matematiska 

kunskaper eleverna får möjligheten att utveckla. Spelen är baserade på de olika områden 

som eleverna ska lära sig samt utveckla inom ämnet matematik, dessa områden är bland 

annat addition, subtraktion, multiplikation, division, matematiska begrepp, olika enheter 

som till exempel kilogram, hektogram, meter, centimeter. Dessa områden är några av de 

områden eleverna ska få möjligheter att utveckla enligt 2011 års läroplan (Skolverket 

2011). De matematikgrundade spelen på Elevspel.se behandlar fler områden inom 

matematiken och spelen är utformade utifrån elevernas intressen.  

 

Den skillnad som synliggörs mellan användning av läroböcker och IT-baserade 

matematikspel är återkopplingen. I matematikböcker får eleverna ingen direkt 

återkoppling på sina beräkningar, eleverna får vänta på lärarens återkoppling efter 

rättning eller vid situationer då eleven behöver hjälp. Återkoppling kan ske på olika sätt 
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och genom olika parter. Återkoppling kan ske genom föräldrar och lärare som ger  

uppmuntrande och ledande information till individen, genom böcker samt egen 

återkoppling kan individen leta upp det rätta svaret i facit. Med IT-baserade 

matematikspel får eleven direkt återkoppling när de utfört en uppgift på korrekt sätt 

eller om de har missat någon beräkning i uppgiften (Hattie & Timperley 2007). Hattie 

och Timperley (2007) visar genom undersökningar  gjorda på skolor och hemmiljöer, 

genom lärare, föräldrar och elever att återkoppling är viktigt för elevernas 

kunskapsutveckling och ses som en konsekvens av de prestationer en individ gör.  

 

4.4 De fem matematiska förmågorna  
 

Utifrån 2011 års läroplan synliggörs de kunskaper och mål eleverna ska uppnå inom 

matematiken. Dessa kunskaper och kompetenser kan sedan sammanfattas till fem 

förmågor. Dessa fem förmågorna tar Ryve (2006) upp i en artikel ifrån nämnaren. 

Enligt Lgr 11 (2011) ska alla elever ges möjlighet att utveckla de fem förmågorna 

genom matematikundervisningen. De fem förmågorna är inte kopplade till något särskilt 

innehåll i matematiken, förmågorna utvecklas däremot när eleverna arbetar med ett 

särskilt innehåll inom ämnet matematik (Skolverket 2011). De fem förmågor som 

synliggörs i läroplanens mål är följande förmågor, Begreppsförmågan vilket innebär att 

eleverna ska kunna använda begrepp och förstå innebörden av de matematiska 

begreppen. Utöver förståelsen för begreppen ska eleverna även kunna använda 

begreppen i olika sammanhang och situationer. En annan förmåga som eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla genom matematikundervisningen är Analysförmågan. 

Analysförmågan innebär att eleverna ska kunna analysera, beskriva orsaker och 

konsekvenser. Eleverna ska även ges möjligheter att kunna jämföra skillnader och 

likheter samt föreslå lösningar på problem som uppstått i lärandet (Skolverket 2011).  

 

Den tredje förmågan som elever skall ges möjlighet att utveckla i 

matematikundervisningen är den Kommunikativa förmågan, vilket innebär att eleverna 

skall kunna diskutera, samtala och motivera matematiken. Eleverna ska kunna redogöra 

och resonera i olika sammanhang. Matematikundervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att använda matematikens uttrycksformer för att diskutera och samtala 

om, argumentera, redogöra för olika frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

(Skolverket 2011).  

 

Problemlösningsförmågan är en fjärde förmåga eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

och berika. Problemlösningsförmågan innebär att eleverna ska kunna lösa eventuella 

problem i olika situationer, syften och sammanhang. Eleverna får ta ställning om något 

är rimligt eller orimligt och testa olika strategier i olika sammanhang samt eventuellt 

ompröva med andra strategier för att lösa problemet. Den femte och sista förmågan som 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla i matematikundervisningen är Metodförmågan, 

vilket innebär att eleverna ska kunna avgöra en källas reliabilitet (trovärdighet) samt 

användbarhet, eleven har ett kritiskt förhållningssätt till att granska källor och 

information. Metodförmågan innebär även att eleven ska kunna söka, samla och 

strukturera viktig och relevant information och även kunna skilja på fakta och 
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värderingar. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att kunna välja samt 

använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och kunna lösa olika 

rutinuppgifter (Skolverket 2011).  

 

På hemsidan Skolappar.nu (2015-05-08) finns recensioner på matematikapplikationer 

och spel, under varje applikation och spel står det även vilka förmågor samt 

matematikkunskaper eleverna ges möjligheter att utveckla genom de valda 

matematikspelen.  
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5 Metod 
 

Det som kommer behandlas i metodavsnittet är de metodval och de urval som är ligger 

till grund för den datainsamlingsprocessen som har använts i studien. Avsnittet kommer 

även att behandla den datainsamlingsmetod som valts till studien. 

Datainsamlingsmetoden är intervjuer med aktiva lärare. Avsnittet kommer redovisa hur 

databearbetningen har gått till under studiens arbetsgång. Metodavsnittet behandlar även 

tillförlitligheten i datainsamlingen samt etiska överväganden.   

 

5.1 Metodval 
 

Metodvalet till studien är av kvalitativ karaktär. Som datainsamlingsmetod har 

intervjuer av lärare på olika skolor  genomförts. Dessa intervjuer spelades in och 

transkriberades sedan. Intervjuer är studiens datainsamlingsmetod som lämpar sig till 

kvalitativa metoden. Jag genomförde intervjuerna utan några förutfattade meningar, 

intervjuerna kom att genomföras med en neutral bild för att informanten skulle kunna ge 

sin bild av det hela. Genom att gå in med neutral bild under intervjuerna kommer 

studiens syfte besvaras utan att påverka informantens svar (Denscombe 2009). Jag som 

forskare skall sträva efter att ta reda på frågan hur istället för varför för att få en 

förståelse för informantens känslor, sätt att tänka och sätt att handla samt bete sig (Trost 

2010).  

 

5.2 Urval 
 

Informanterna till studien var totalt sex stycken, dessa sex informanter var fördelade på 

två olika skolor. Enligt Johansson och Svedner (2010) innebär ett urvalskriterium att 

forskaren har en klar tanke med urvalet av sina informanter och platser (a.a.). Urvalet av 

skolor skedde genom ett subjektivt urval. Valet av skolor var medvetet och valda för att 

förhoppningsvis öka chanserna för svar som är betydelsefulla för undersökningen 

(Denscombe 2009).   

 

De skolor som valdes till studien var placerade i samma kommun. Skolorna använder 

IT-baserade läromedel i olika mycket utsträckning. Den ena skolan använde IT-

baserade läromedlen i en bredare utsträckning än den andra skolan. Valet av ena skolan 

skedde genom att jag utförde en verksamhetsförlagd utbildning på denna skola. Den 

andra skolan blev jag tipsad om av en studiekamrat. Den ena skolan ligger i utkanten av 

kommunen i ett villaområde, medan den andra skolan befann sig mer centralt i 

kommunen i ett höghusområde, detta kan påverka skolans budget då skolan som är 

belägen vid villaområdet har det bättre ställt rent ekonomiskt än skolan som är belägen i 

höghusområdet. 
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5.3 Datainsamlingsmetod  
 

Den datainsamlingsmetod som låg till grund för studien var intervjuer med aktiva lärare. 

Den intervjuform som passade till denna undersökning var kvalitativa intervjuer. De 

kvalitativa intervjuerna var konstruerade på ett sätt där det var färdiga frågeområden, 

vilket öppnar upp till svar och åsikter som informanten tolkar som friare vilket i sin tur 

leder till precisa och utvecklande svar. Genom denna metod av datainsamling behöver 

inte intervjufrågorna ställas på exakt samma sätt i varje intervju då frågeområdena är 

bestående (Johansson & Svedner 2010). 

 

5.4 Genomförande  
 

Arbetet genomfördes genom att först utforma ett syfte med fyra stycken tillhörande 

frågeställningar. Då syftet och frågeställningarna var utformade började sökningar av 

tidigare forskning inom ämnet. Den tidigare forskning som letades fram och valdes ut 

lästes sedan på för att jag skulle få en stadig grund inom det valda ämnet. En 

intervjuguide samt ett missivbrev (se bilaga A) utformades sedan.  

 

De skolor som var tänkta till arbetet kontaktades genom mailkontakt med rektorn på 

varje skola. I mailet stod all information som gällde för studien och för intervjuerna, ett 

missivbrev (Bilaga A) skickades även med i dessa mail. Skolorna var valda men det var 

slumpen som avgjorde vilka som skulle delta i intervjuerna. Plats, tid och datum 

bestämdes av informanten och kontakten hölls genom telefonsamtal och mailkontakt. 

 

Intervjuerna till studien gjordes på informantens arbetsplats, i ett klassrum, 

konferensrum eller arbetsrum. Intervjuerna skedde i en miljö och på en plats där 

informanten och forskaren kunde genomföra intervjun ostörda. Denscombe (2009) 

skriver att en intervju bör hållas i en ostörd miljö där enbart informanten och forskaren 

deltar och talas vid ostörda. Innan varje påbörjad intervju informerades informanten om 

studiens syfte för att deltagaren skulle veta vad de gett sig in på. Informanterna fick 

information om de etiska principerna och om informanterna samtyckte om inspelning av 

intervjuerna. Informanterna fick om de ville, en kopia av transkriberingen av den 

inspelade intervjun. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudinspelningar via 

mobiltelefon. Valet av dokumentationsform var för att säkerställa att ingen viktig 

information glömdes bort, eftersom all information som framkom under intervjuerna 

gick att återfå. De första frågorna som ställdes under intervjuerna var frågor av öppen 

karaktär för att få ett avslappnat och trevligt klimat. Frågorna var väldigt enkla att 

besvara och de var inte heller känsliga för informanten att besvara. Dessa 

frågeställningar öppnade upp till en miljö där fokus på inspelningen släpptes och lades 

istället på intervjuns frågor (a.a.). Intervjufrågorna var kopplade till de fyra 

frågeställningarna som ligger till grund för studien. Den sista frågan på intervjuerna var 

om informanten hade något mer att tillägga angående ämnet, enligt Denscombe (2009) 
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ska inte en intervju avslutas direkt efter forskaren har fått svar på de frågeställningar 

som har ställts. En intervju bör avslutas organiserat och genom att informanten får 

avsluta när den känner sig färdig (a.a.). Transkriberingar skedde efter varje intervju, där 

efter raderades det inspelade materialet. 

 

5.5 Etiska Överväganden  
 

Intervjuerna till studien grundar sig på individskyddskravet. Individskyddskravet går att 

förgrena i fyra olika etiska aspekter, dessa etiska aspekter belyser de viktiga krav som 

krävs för att skydda individen från att känna sig utpekad eller tvingad till något 

(Vetenskapsrådet 2002). De fyra etiska aspekterna redovisas nedan.  

 

Det första kravet som ligger till grund i studien är informationskravet. 

Informationskravet innebär att informanten har får ta del av den information som gäller 

under studiens gång, det informanten har blivit informerad om är studiens syfte, 

informanten får avbryta intervjun när de vill och de får även dra sig ur studien när de 

vill.  Utöver den tilldelade information om studiens syfte och intervjuerna skall även 

informanten få information om forskaren. Här redovisas namn, vilket universitet 

forskaren kommer ifrån och hur informanten kan kontakta forskaren vid frågor och 

funderingar (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Det andra kravet är samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att informanten väljer 

om de vill ställa upp på intervjuer och delta i studien. Det är bara informanten som kan 

bestämma deltagandet, forskaren får inte försöka övertala informanten att ställa upp 

eller fortsätta sitt deltagande i studien om inte informanten vill. Vill informanten dra sig 

ur en intervju eller hela studien är detta bara för forskaren att acceptera 

(Vetenskapsrådet 2002). Inför varje intervju har informanterna fått information om vad 

som kommer gälla under intervjun, utifrån informationen har informanterna fått 

bestämma om de vill delta eller dra sig ur.  

 

Det tredje kravet heter konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att 

informanterna är anonyma och att det varken går att spåra individens namn, arbetsplats 

eller annan känslig information. Forskaren bevarar de ljudinspelningar och 

personuppgifter som framkommit i intervjuerna med största säkerhet. Genom det 

färdiga arbetet ska det inte gå att spåra informanten genom de svar eller citat som 

uppstått (Vetenskapsrådet 2002). Den information och de inspelningar som gjorts under 

intervjuerna går inte att spåra till informanten och det är enbart forskaren som tagit del 

av inspelningarna. 

 

Det fjärde kravet är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att den information som 

informanten gett genom intervjuer bevaras och används varsamt och rätt. Med rätt 

menas att informationen enbart används i studien och inte på något annat sätt, 

informationen används varsamt på det sätt att ingen annan än forskaren får ta del av den 

givna informationen. De personuppgifter som informanten delat med sig av får inte 

missbrukas på något sätt, informationen får inte användas på fel sätt då informanten kan 
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hamna i onåd med utomstående (Vetenskapsrådet 2002). I denna studie är det enbart 

forskaren som tar del av den insamlade information som deltagarna har gett under 

intervjuerna vilket uppfyller nyttjandekravet.  

 

5.6 Databearbetning 
 

Data som samlats in genom intervjuer med aktiva lärare spelades in som ljudfiler via 

mobiltelefon. De inspelade intervjuerna lyssnades sedan igenom noggrant då ljudfilerna 

skulle transkriberas. Att transkribera de inspelade intervjuerna är en lång process som 

kräver mycket tid. Trots att inspelning och transkribering av intervjuer är tidskrävande, 

valde jag ändå denna databearbetningsmetod då all väsentlig data som informanten gett 

går att få tag på genom ljudfilerna. Detta riskeras att falla bort om antecknningar av 

informantens svar skett under pågående intervju (Denscombe 2009).  

 

5.7 Tillförlitlighet  
 

5.7.1 Reliabilitet 

Då en intervju eller en studie genomförs är det viktigt att tänka på reliabiliteten i 

insamlingen av data. Johansson & Svedner (2010) beskriver begreppet reliabilitet som 

hur stor mätnoggrannhet en informationskälla eller en källa har. Intervjuer räknas som 

ett mätinstrument som öppnar upp möjligheter för författaren att ta reda på informanters 

uppfattningar och beteenden. En hög reliabilitet innebär att samma resultat kan uppnås 

även om författaren genomför ett flertal intervjuer (a.a.). Reliabiliteten i detta arbete 

ökade då samma intervjuguide används till alla intervjuer. Utöver samma intervjuguide 

så ökades reliabiliteten då alla informanter hade samma förutsättningar och liknande 

omständigheter vid intervjutillfällena. Intervjuerna till denna studie genomfördes sex 

gånger, då intervjuerna genomfördes på två olika skolor och med tre informanter per 

skola.  

 

5.7.2 Validitet  

Validiteten i en undersökning menas att det som ska undersökas i studien undersöks. 

Validiteten i en studie ökar då undersökningen är utformad efter frågeställningar som 

studien utgår ifrån. En innehållsvaliditet kan avgöras då en granskning av resultatet 

synliggör om det som skulle undersökas i studien har framkommit (Johansson & 

Svedner 2010).  I denna studie är intervjuer ett mätinstrument där intervjuguiden (se 

bilaga B) utgår ifrån studiens syfte och frågeställningar, vilket enligt Johansson och 

Svedner (2010) ökar validiteten i en studie.  
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6 Resultat och analys 

 

I resultat och analysavsnittet redovisas de resultat som framkommit utifrån de fyra 

frågeställningar som ligger till grund för arbetet. Kategoriseringar och underrubriker har 

gjorts utifrån de resultat av frågeställningarna. De resultat som redovisas och analyseras 

i avsnittet är grundade i de sex intervjuer som genomförts med lärare i studien.  

  

6.1 Vilka konsekvenser ser lärarna med att låta eleverna spela IT-
baserade matematikspel? 
 

Genom de sex intervjuer med lärare som har gjorts anser majoriteten av lärarna positiva 

konsekvenser med att låta eleverna spela IT-baserade matematikspel. De konsekvenser 

som lärarna belyser var bland annat att det motiverade eleverna att utveckla sina 

matematiska kunskaper. Minoriteten av lärarna som blev intervjuade såg negativa 

konsekvenser med IT-baserade matematikspel, hade inte använt sig av detta arbetssätt 

och kände mer tillit till läroböckerna och deras innehåll. Nedan kommer de intervjuade 

lärarnas tankar om vilka konsekvenser IT-baserade matematikspel har på elevernas 

kunskapsutveckling.  

 

6.1.1 Hur lärare arbetar på skolorna 

 

De lärare som deltog i intervjuerna hade sin grund i matematikböckerna i deras egen 

matematikundervisning. De flesta av lärarna lät eleverna spela IT-baserade 

matematikspel då dessa ansåg att matematikspelen var motivationshöjande och lustfyllt 

för eleverna. Två av de sex intervjuade lärarna nämnde elevernas engagemang och 

delaktighet i sitt eget lärande i matematikämnet som en positiv konsekvens som 

synliggörs genom att låta eleverna spela IT-baserade matematikspel. Lärare 4 i studien 

har genomgått ett experiment där eleverna först fått arbeta i sina matematikböcker för 

att sedan testas av på innehållet, läraren lät sedan eleverna få spela IT-baserade 

matematikspel och sedan också testas av igen. Läraren 4 sammanfattar experimenten på 

följande sätt  ”resultaten och kunskapsnivån har höjts genomgående i klassen”(Lärare 

4. 2015-04-24). Med detta syftar läraren på användandet av IT-baserade matematikspel i 

matematikundervisningen.  

 

Lärare 1 använder sig mest av matematikböcker i sin undervisning men ser ändå 

positiva konsekvenser genom att låta eleverna få arbeta med IT-baserade 

matematikspel. Läraren såg elevernas glädje i lärandet och att det var svårt att få 

eleverna att avsluta lektionspassen när de fick spela IT-baserade matematikspel.  

Samma lärare uppger en negativ konsekvens eller en svårighet i att låta eleverna få spela 

matematikgrundade spel. Läraren anser det vara svårt att finna bra pedagogiska spel 

som inte är för dyrbara och som är utmanande för eleverna.  
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Analys 

 

Genom de utförda intervjuerna kan jag se att matematikboken lägger grunden för 

matematiklektionerna i verksamheterna. Några lärare har IT-baserade matematikspel 

schemalagt medan andra av lärarna låter eleverna få spela IT-baserade matematikspel 

för att öka elevernas motivation och finna glädje till ämnet. Enligt Castro (2014) är 

matematikgrundade spel främjande för elevernas kunskapsutveckling medan de finner 

lärandet som roligt. Lärare 1 såg som en konsekvens att det var svårt att finna spel som 

var tillräckligt utmanande för eleverna, går att koppla till Baker (2015). Baker (2015) 

skriver att det är viktigt att matematikspelen ska vara utmanande och roliga för eleverna 

för att detta läromedel ska utveckla elevernas matematiska kunskaper. 

 

Utöver att spelen ska vara utmanande och roliga för eleverna, nämner flertalet av 

informanterna i studien att det ökar elevernas motivation till lärandet och att det är 

lustfyllt. Castro (2014) nämner att elever som arbetar med datorspel i 

matematikundervisningen utvecklar sin motivation att finna strategier att lösa problem.  

Genom att låta eleverna få spela IT-baserade matematikspel nämner två av 

informanterna att elevernas delaktighet och engagemang i sitt eget lärande synliggörs. 

Denna konsekvens nämner Castro (2014), om spelen behandlas på rätt sätt blir 

elevernas delaktighet i sin egen kunskapsutveckling synlig. Pareto (2014) kom i sin 

studie fram till att elever som spelade IT-baserade matematikspel utvecklade sin 

självkännedom och matematiska kunskaper på ett bredare plan mer än de elever som 

använde matematikböcker i sin undervisning. En liknande jämförelse gjordes av Lärare 

4 och där synliggjordes ett liknande resultat.  

 

6.1.2 Matematikundervisningens hjälp av IT-baserade matematikspel 

 

Utifrån intervjuerna i studien nämner en av sex informanter att de använder en 

interaktiv tavla vid genomgångar för att sedan låta eleverna få spela matematikspel på 

sina surfplattor. Informanten har arbetat på detta sätt i ett års tid och har märkt en stor 

skillnad på elevernas begreppsförmåga och problemlösningsförmåga. En annan 

informant i studien upplever IT-baserade matematikspel och spel på surfplattor som en 

lättnad vid lärarens bedömningar och återkopplingar på eleverna. Nedan följer ett citat 

från lärare 5 gällande IT-baserade verktyg i sin matematikundervisningen. 

 

Det är väldigt smidigt att låta barnen spela spelen också, jag som lärare 

slipper dels att rätta allas matteböcker, här kan jag bara se vad eleverna 

behöver träna mer på och vad de kan. Vilket jag tycker är väldigt skönt 

(Lärare 5). 

 

Lärare 4 i studien nämner att de IT-baserade spel på datorer och surfplattor som läraren 

använder, oftast innehåller uppdrag eller uppgifter som eleverna finner roliga. 

Informanten har genom detta arbetssätt även märkt att eleverna lär sig på ett bredare 

plan än att enbart använda matematikböcker. Informanten ser IT-baserade verktyg som 

ett mycket bra och givande komplement till arbetsböckerna.  



  
 

15 

 

 

Analys  

 

Genom att använda IT-baserade verktyg och dess funktioner i matematikundervisningen 

ser de flesta informanterna som positivt. Det används oftast som ett komplement till 

arbetsböcker och arbetsblad, i skolinspektionens (2009) slutrapport av 

kvalitetsgranskningar bör eleverna få möjligheter att bortgå ifrån arbetsblad och 

arbetsböcker för mer omfattande och utvecklande lärandesituationer, eftersom 

kompletterande uppgifter ger eleverna bättre möjligheter att utveckla fler kompetenser 

inom matematikämnet (a.a.).  IT-baserade spel bör vara konstruerade att kunna ge direkt 

återkoppling till eleverna för att utveckla deras matematiska tänkande och fortsatta 

lärande (Pareto 2014). En av informanterna i studien belyser denna vinning i sitt arbete 

med IT-baserade matematikspel, informanten säger att spelen ger återkoppling till 

eleverna vilket gör att läraren slipper detta moment på lektionstillfället.  

 

6.1.3 Konsekvenser 

 

De konsekvenser informanterna har sett genom att använda IT-baserade matematikspel i 

sin undervisning är bland annat att eleverna utvecklar sitt matematiska språkbruk och 

begreppsförmåga. Fyra av sex informanter använde IT-baserade matematikspel i sin 

undervisning och samtliga informanter nämnde konsekvenserna att eleverna blev mer 

självgående och motiverade i sitt lärande, detta för att eleverna får direkt återkoppling 

av spelen. Fem av sex informanter tyckte att det var svårt att avsluta lektionerna då 

eleverna fick spela IT-baserade spel, detta då eleverna inte ville avsluta då de tyckte 

lärandet var roligt. De negativa konsekvenser som två av sex informanter belyser är att 

svårigheter uppstår då läraren ska leta fram spel som inte har några dolda kostnader och 

som är kopplade till läroplanen. De informanter som belyste dessa konsekvenser var 

inte insatta i de IT-baserade matematikspelen vilket ledde till ännu en negativ 

konsekvens, nämligen att själva sätta sig in och lära känna spelen. Lärare 6 i studien 

nämner en negativ konsekvens på följande sätt:  

 

Det svåraste är att hitta spel som är tillförlitliga och som är kopplade till 

läroplanen, fast jag är ju faktiskt inte så himla insatt i användandet så det 

svåraste är väll för mig att lära känna och använda IT-baserade 

hjälpmedlen och spel på rätt sätt (Lärare 6).  

 

De informanter som upplever positivta konsekvenser med IT-baserade matematikspel 

ser tydliga kopplingar till läroplanen i spelen de låter eleverna spela, vilket lärare 5 

nämner i intervjun. 

 

[…]de spelen vi använder är faktiskt kopplade till läroplanen vilket 

sparar väldigt mycket tid och kraft för min del (Lärare 5).  

 

 

Analys 
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En negativ konsekvens med IT-baserade matematikspel var enligt två av informanterna 

att hitta spel som inte har några dolda kostnader. Enligt den Europeiska kommissionen 

(2015-04-25) kan lärare som inte är insatta i IT-baserade matematikspel tro att vissa 

applikationer och spel är gratis men som i själva verket innehåller dolda kostnader. 

Därför är det viktigt för läraren att testa och kritiskt granska spelen innan eleverna 

börjar använda spelen eller applikationerna. Europeiska kommissionen (2015-04-25) 

nämner också att spel och applikationer samt andra tjänster får inte vilseleda 

konsumenten med dolda kostnader. Utifrån intervjuerna framgick det att eleverna blir 

mer självgående och att spelen gav direkt återkoppling till eleverna. Återkoppling är 

viktigt för elevernas kunskapsutveckling då återkoppling är en konsekvens av vad 

individen gör (Hattie & Timperley 2007).  

 

6.2 Hur skiljer sig innehållet i matematikböcker och IT-baserade 
matematikspel? 
 
6.2.1 Matematikundervisningens hjälp av IT-baserade verktyg 

 

Informanterna i studien har belyst de skillnader de har upplevt i matematikinnehållet 

mellan matematikböcker och med IT-baserade matematikspel. Det var inte alla 

informanter som kunde finna några särskilda skillnader mellan de två läromedlen, detta 

för att de inte varit insatta i ett av arbetsmaterialen. Lärare 4 anser att innehållet i 

matematikböckerna bara skrapar på ytan när det kommer till de olika matematik 

områdena, IT-baserade matematikspel går in mer på djupet och eleverna får ta del av 

fler uppgifter i olika miljöer och situationer som är mer varierande. Lärare 5 beskriver 

skillnaden mellan de olika läromedlen på följande sätt:  

 

Böckerna är mer ”tråkigt nötande” där de inte får någon mer återkoppling 

än mina kommentarer eller rätt/bockar. I spelen får de respons genom en 

röst som säger att de har lyckats och även poäng, när de misslyckas är det 

också en röst som säger att de får prova igen (Lärare 5).  

 

Med utgångspunkt ifrån intervjuerna framgår det att Lärare 6 inte använder sig av IT-

baserade matematikspel i sin undervisning. Genom diskussioner med lärarens kolleger 

framgår det att kollegerna märker att eleverna blir mer självständiga i sitt arbete när de 

använder sig av IT-baserade matematikspel. Samma lärare förmedlar kollegernas 

tankar, vilka var att de IT-baserade matematiksspelen behandlar de olika matematiska 

områdena minst lika mycket, om inte mer än matematikböckerna. Lärare 6 hade lagt 

märket till en skillnad som belystes i intervjun.  

 

En skillnad är ju också att man som lärare slipper sitta med en 

klassuppsättning av matteböcker och rätta när man använder sig av IT-

baserade matematikspel (Lärare 6). 
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Pareto (2010) skriver att matematikspel bör vara utmanande och innehållsrika inom de 

olika matematikområdena för att detta ska främja elevernas kunskapsutveckling. Det 

lärarna i intervjuerna belyser som en skillnad mellan IT-baserade matematikspel och 

matematikböcker är att IT-baserade matematikspels innehåll är innehållsrikare och mer 

varierande, vilket främjar elevernas kunskapsutveckling. Skolinspektionen (2009) 

skriver i sin rapport att eleverna bör ges förutsättningar att komma bort ifrån 

matematikböckerna och arbetsbladen för att upptäcka matematiken i nya miljöer och 

sammanhang. I intervjuerna framgick det att matematikböckerna skrapade på ytan i de 

olika matematiska områdena, medan IT-baserade matematikspel hade ett djupare 

innehåll som framkommer i varierande sammanhang.  

 

6.3 Vilka kunskaper ges eleverna möjlighet att visa genom IT-
baserade matematikspel? 
 
6.3.1 Förmågor och kunskaper 

 

Genom de intervjuer som genomförts i studien framgår det att tre av sex lärare märker 

att eleverna lär sig de olika matematiska områdena då de ställer relevanta frågor om 

innehållet, vilket tyder på att eleverna är motiverade till att lära sig. En av informanterna 

belyser att eleverna utvecklar den kommunikativa och begreppsliga förmågan genom att 

spela IT-baserade matematikspel. Två av sex informanter i studien hade märkt att 

eleverna utvecklat sitt matematiska tänkande då de väljer och anpassar olika metoder för 

sitt matematiska lärande. En av lärarna som ställt upp på intervju hade märkt att 

eleverna utvecklat sina kunskaper inom multiplikation och problemlösningar då läraren 

gjort ett experiment, där eleverna först fick använda matematikböcker som sedan 

testades av. Eleverna fick sedan använda sig av IT-baserade matematikspel där 

elevernas kunskaper sedan testades av på samma sätt. Resultaten visade där att eleverna 

utvecklat sina matematiska kunskaper på ett bredare plan med hjälp av IT-baserade 

matematikspel. Lärare 4 beskriver detta experiment på följande sätt. 

 
I spelen får eleverna fler uppgifter och i olika sammanhang när de arbetar 

med t.ex. multiplikation eller med Problemlösningsuppgifter (Lärare 4).  

 

 

Analys  

 

Utifrån läroplanen från 2011 går det att utläsa de kunskaper eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla, dessa kunskaper går att sammanställa till fem förmågor som 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla i matematikundervisningen. Dessa 

förmågor är Problemlösningsförmågan, analysförmågan, begreppsförmågan, 

kommunikativa förmågan, metodförmågan (2011). Utifrån de intervjuer som gjorts till 

studien går det att synliggöra de kunskaper samt förmågor som informanterna har lagt 

märket till att eleverna utvecklar genom IT-baserade matematikspel. De förmågor som 

informanterna har märkt av är problemlösningsförmågan, metodförmågan, 

kommunikativa samt begreppsförmågan, de belyser även analysförmågan vilket följer 

läroplanen i matematikämnet (a.a.).  
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6.3.2 Elevers motivation 

 

De lärare som deltagit i intervjuer till studien har sett att elevernas motivation till att lära 

sig matematik utvecklas genom IT-baserade matematikspel. Lärare 1 säger följande om 

elevers motivation till lärande i matematikämnet. 

 
Eleverna blir motiverade när vi går ifrån det matematikböckerna och 

varierar undervisningen på ett sätt som eleverna kan relatera till eller som 

de känner igen från sin fritid, som tex. Genom att spela datorspel eller 

spel på paddan. Det märker man att eleverna tycker är roligt och det 

motiverar dom. Hur det märks är genom att eleverna är inne i lärandet 

utan att de blir lättdistraherade, de är väldigt fokuserade på det de gör 

(Lärare 1).  

 

 

De arbetssätt som lärare 6 kan se motivera eleverna till sitt lärande inom matematiken är 

när matematiken synliggörs utanför matematikboken. Att kunna variera undervisningen 

är väldigt viktigt, genom att ha matematiklektioner utomhus, genom att spela 

matematikspel eller när matematiken blir praktiskt anpassad. Detta belyser lärare 6 och 

menar på att det motiverar eleverna. Fem av sex informanter i studien märker att 

eleverna blir motiverade då de ställer frågor om innehållet och använder sig av rätt 

begrepp. Elevernas delaktighet i matematiklektionerna är en faktor som tyder på 

motivation säger dessa fem informanter. Samtliga av informanterna belyser elevernas 

glädje genom att få spela matematikspel på antingen paddorna eller datorerna. En av 6 

informanter sa att motivationen höjdes hos eleverna då de klarat av olika uppdrag på 

spelen, informanten beskrev detta på följande sätt  

 
Det märks ju att eleverna blir motiverade till att lära när de får spela 

mattespel får då springer de och berättar hur långt de kommit efter varje 

gång de har fått spela. Detta säger de till mig då så jag kan ge någon 

slags bekräftelse till dem (Lärare 6). 

 

Analys  

 

Motivation är enligt NE (2015) någon aktivitet som väcker eller formar en individ mot 

ett särskillt mål. Castro (2014) skriver att elever utvecklar sin motivation till ämnet då 

de får spela matematikspel som främjar lärandet samtidigt som det är roligt. Samtliga 

informanter i denna studien belyser att eleverna tycker att lärandet är roligt när de får 

spela IT-baserade matematikspel. En inre motivation kan bland annat drivas av att sätta 

upp mål för sig själv som individen ska klara av vilket kan ligga precis ovanför 

individens egna kunskapsnivå. Genom att eleverna klarar av uppdrag eller uppgifter i 

spelen blir de motiverade till att fortsätta sitt lärande (Scanlon, Buckingham & Burn 

2005). Detta säger även lärare 6 i studien då eleverna berättar hur många uppdrag de 

klarat av under lektionen. Utifrån informantens uttalande går det att koppla det till att 

eleverna har utvecklat en inre motivation i form av en tävlingsinstinkt mot sig själva, att 

de ska klara av så många uppdrag eller uppgifter som möjligt. Sjöberg (1997) säger att 

tävlingar driver en individs inre motivation då det tillfredsställer individen att få vinna.  
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6.4 När används IT-baserade matematikspel i verksamheten? 
 
6.4.1 Matematikundervisnignens hjälp av IT-baserade verktyg 

 

De genomförda intervjuerna i studien visar på att eleverna får spela IT-baserade 

matematikspel i olika omfattning. Genom de sex informanter som deltagit i studien 

framgår det att de IT-baserade matematikspelen används allt ifrån någon gång i 

månaden till att spelen integreras varje matematiklektion. Fyra av sex informanter 

använder matematikspelen i sin undervisning som en belöning då eleverna arbetat klart i 

sina arbetsböcker. Lärare 6 som tillhör dessa fyra informanter som har matematikspelen 

som en belöning, säger att eleverna får spela spelen för att finna motivation till ämnet. 

En av informanterna använde en kombination av genomgång via ”smartboard”, arbete i 

arbetsböcker och avslutade varje matematiklektion med arbete med matematikspel på 

surfplattor. Det skiljde sig en del från informant till informant hur mycket de lät 

eleverna spela matematikspel i verksamheten, en informant överlät användandet av 

matematikspel till fritidspedagogen som var kopplad till klassen. Detta hände en gång 

varannan vecka.  

 

Analys 

 

Då de flesta informanterna använde matematikspelen som en slags belöningsfaktor i 

undervisningen så användes dessa spel ändå i lärande ändamål. Det är enligt 

skolinspektionen (2009) viktigt att eleverna skall ges möjligheter att utveckla sina 

matematiska kunskaper genom mer omfattande och utvecklande möjligheter som går 

bort ifrån de ledande arbetsböckerna och arbetsbladen. En informant använde de IT-

baserade matematikspelen för att motivera eleverna i sitt lärande. Pareto (2014) belyser 

en liknande aspekt när det kommer till utformandet av matematikspel, Pareto (2014) 

skriver att matematikspel bör vara utformade på ett sätt där spelen främjar elevernas 

lärande samtidigt som det är motiverande för eleverna.  

 

Marin, Nieto och Bull (2010) säger att IT-baserade verktyg blir allt vanligare i samhället 

och i undervisningen. Dock är arbetsböcker och arbetsblad ett ledande arbetsmaterial 

som används mest i skolorna. Marin, Nieto och Bull (2010) säger även att de lärare som 

använder sig av IT-baserat material i sin undervisning inte använder dess fulla potential. 

Majoriteten av eleverna spelar spel på datorer och surfplattor på deras fritid och det är 

viktigt att ta vara på spelmiljöer även i undervisningen. Enligt skolinspektionen (2009) 

främjas elevernas matematiska förmågor då de får använda och anpassa sina kunskaper i 

olika miljöer, arbetssätt och genom varierande arbetsmaterial. 
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7 Diskussion  

 
I diskussionsavsnittet redovisas och diskuteras de metodval och resultat som 

framkommit i studien. De tankar och reflektioner som kommer framgå i 

diskussionsavsnittet är kopplade till data som samlats in genom de genomförda 

intervjuerna samt data från tidigare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion  
 

Den datainsamlingsmetod som valdes att användas i arbetet är en kvalitativ metod där 

intervjuer genomfördes med aktiva lärare. Metoden är vald då detta lämpar sig bäst till 

syftet i arbetet. Syftet med studien var att ta del av några lärares åsikter om vilka 

konsekvenser IT-baserade matematikspel kan ha på elevers lärande i årskurserna 1-3.  

 

Urvalet till studien var i enlighet med Denscombes (2009) subjektiva urval när det kom 

till val av skolor. Det subjektiva urvalet innebar att jag hade tankar i mitt val av skolor 

som jag ville genomföra intervjuer på (a.a). Det var totalt två skolor som ingick i 

studien, den ena skolan var tidigare känd av mig medan den andra skolan blev jag tipsad 

om av en studiekamrat. Tanken med valet av skolor var att jag ville ha två skolor som 

använde sig olika mycket av IT-baserade läromedlen. Då studiens fokus ligger i lärares 

åsikter om IT-baserade matematikspel och vilka konsekvenser dessa spel kan ha på 

elevers lärande. Kontakten togs genom mailkontakt med rektorerna på vardera skola.  

 

Då syftet i studien var att ta reda på lärares åsikter om IT-baserade matematikspel och 

vad det har för konsekvenser på elevers lärande, valde jag att utforma intervjuerna i en 

kvalitativ semistrukturerad karaktär. En kvalitativ semistrukturerad intervju har som 

mål att ta reda på individers tankar, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe 2009). 

Innan intervjuerna gick jag in med en neutral inställning utan några förutfattade 

meningar eller värderingar. För att intervjuerna skulle bidra till så utförliga och 

omfattande svar som möjligt utgick jag ifrån Trost (2010). som menar på att den som 

intervjuar ska ha som mål att ta reda på frågan hur för att ta del av informantens känslor, 

sätt att tänka samt deras sätt att handla och bete sig.  Den kvalitativa semistrukturerade 

intervjun möjliggör för informanterna att dela med sig av sina tankar och värderingar 

angående studiens syfte (Johansson & Svedner 2010). 

 

Jag valde att utforma intervjuguiden utifrån de frågeställningar som hör till studiens 

syfte. Intervjufrågorna följde ett schema vilket var samma för alla intervjuer, jag lät 

dock informanterna tala fritt kring frågorna. Om en fråga redan hade basvarats hoppades 

denna fråga över och jag övergick till nästa frågeställning i intervjuguiden, detta för att 

jag redan fått svar på den tänkta frågan. Frågorna ställdes på samma sätt till alla 

informanter då jag inte ville påverka informanternas svar på något sätt, vilket bidrar till 

en högre reliabilitet och validitet i arbetet. Genom att ge informanterna liknande 

förutsättningar och ställa frågorna på samma sätt i varje intervju ökar reliabiliteten 

(Johansson & Svedner 2010).  

 

Det är svårt att veta hur väl jag som forskare genomfört intervjuerna då jag inte kunde få 

någon konstruktiv kritik eller tips inför nästkommande intervju. Jag fick analysera mig 
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själv när jag lyssnat på de inspelade intervjuerna som jag sedan kunde anpassa till nästa 

intervju. Det enda jag kunde utgå ifrån var om frågeställningarna hade besvarats. Efter 

varje intervju satte jag igång med att transkribera intervjuerna, jag valde att ta bort vissa 

ord och meningar då dessa inte bidrog med något till studien.  

 

Varje intervju genomfördes i en ostörd miljö där jag och informanten samtalade 

ensamma. Denscombe (2010) belyser att en intervju bör ske mellan en forskare och en 

informant utan några störningsmoment. Tiderna för de genomförda intervjuerna 

varierade mellan 10 till 20 minuter. Informanternas svar påverkades inte beroende på 

hur lång tid en intervju tog, men transkriberingarna av intervjuerna tog längre tid än 

tänkt, 10 minuter inspelning blev 40 minuters arbete vid transkribering. Inspelade 

intervjuer som transkriberades var mitt val av datainsamlingsmetod då ingen väsentlig 

och viktig data riskeras att falla bort (a.a.).   

 

 

 

7.2 Resultatdiskussion  
 
7.2.1 Konsekvenser lärarna ser med att låta eleverna spela IT-baserade 
matematikspel 

 

Efter genomförda intervjuer framgår det att informanterna anser att en positiv 

konsekvens är att eleverna blir motiverade att utveckla sina matematiska kunskaper. Två 

av de sex informanterna i studien belyste elevernas engagemang och delaktighet i sitt 

eget lärande som en konsekvens. Det framgick även att informanterna anser att eleverna 

utvecklar en glädje till matematikämnet vilket leder till en motivationshöjande faktor 

hos eleverna, när eleverna får gå bort ifrån matematikböckerna och omsätta sina 

kunskaper i IT-baserade matematikspel. Enligt Baker (2015) är IT-baserade 

matematikspel en bidragande faktor till ett lustfyllt lärande där konsekvensen blir att 

eleverna utvecklar sina matematiska kunskaper, detta är dock beroende på hur pass 

utmanande spelen är. Castro (2014) belyser konsekvensen att elever som spelar IT-

baserade matematikspel utvecklar sin motivation till att finna egna strategier att lösa 

problem, alltså att elevernas problem- och metodförmåga utvecklas.  

 

En av de sex informanter som ställt upp i denna studie ser konsekvensen att IT-baserade 

matematikspel underlättar bedömningarna samt återkopplingarna till elevernas lärande, 

läraren behöver inte sitta med en klassuppsättning med matematikböcker som behövs 

rättas. Detta ser informanten som en tidssparande och givande konsekvens. Denna 

konsekvens belyser Pareto (2014). Pareto (2014) skriver att de IT-baserade 

matematikspelen bör vara konstruerade på ett sätt där eleverna får direkt återkoppling. 

Detta för att främja elevernas matematiska kunskaper och fortsatta lärande. Frågan är 

dock vilken återkoppling som främjar elevernas kunskapsutveckling på bästa sätt, 

återkoppling från lärare eller återkoppling från ett spel?  

 

Matematikspel har oftast bara återkopplingsfunktionen att eleverna får reda på rätt svar 

eller om de får göra om uppgiften. Lärares återkopplingar kan också variera beroende på 

hur engagerad, tidspressad en lärare är. Återkoppling från lärare kan dock vara bättre då 

lärare är människor och kan sätta sig in och förklara för eleven på deras nivå. Denna 

funktion saknar IT-baserade matematikspel då teknologi inte kan tänka själva utom är 

förkonstruerade med givna svar och återkopplingar. Skolinspektionen (2009) skriver att 

elever bör ges möjligheter för bredare lärande genom att komplettera arbetsblad och 
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arbetsböcker med till exempel IT-baserade matematikspel. Majoriteten av lärarna i 

studien använde matematikböckerna som en grund i undervisningen och kompletterade 

med IT-baserade matematikspel. Detta leder då till att eleverna får återkoppling från två 

olika källor. En slags återkoppling från lärarens håll och en återkoppling genom 

matematikspelen detta kan främja elevernas matematiska kunskaper och förmågor.   

 

  

 
7.2.2 Hur innehållet i matematikböcker och IT-baserade matematikspel skiljer sig 
åt 

 

De svar som framkom ifrån intervjuerna angående skillnader i innehållet mellan 

matematikböcker och IT-baserade matematikspel var det mest positiva tankar om 

matematikspelen. Det var ett fåtal informanter som inte var insatta i användandet av IT-

baserade matematikspel men informanten hade hört från kolleger att innehållet är 

samma i de två läromedlen, men de IT-baserade matematikspelen behandlar de olika 

matematikområdena mer djupgående än matematikböckerna. Det framgick även i 

intervjuerna att en informant ansåg att matematikböcker och arbetsblad upplevs som 

tråkigt nötande.  

 

De IT-baserade matematikspelen behandlar samma matematikområden men upplevs 

inte som lika tråkigt vid inlärningen. Eleverna upplevs bli mer självständiga i sitt arbete 

och i sin egna kunskapsutveckling. Skolinspektionen (2009) belyser vikten i att låta 

eleverna få gå bort ifrån den ledande matematikboken och omsätta sina kunskaper i 

andra läromiljöer som i till exempel IT-baserade matematikspel. Detta då lärandet och 

kunskapsutvecklingen hos eleverna inte ska kännas tungt eller jobbigt. Elever i dagens 

samhälle är vana vid att använda sig av digitala verktyg och genom att låta eleverna få 

undervisning bortom matematikboken kan lärandet upplevas mer individrelaterat och på 

så sätt motiverande för eleverna.  

 

Även om innehållet i de två olika läromedlen är dem samma fast olika djupgående 

belyser lärare i studien att eleverna blir mer självgående i sitt eget lärande. Pareto 

(2010) säger att de IT-baserade matematikspelen bör vara innehållsrika samtidigt som 

de bör vara utmanande för eleverna, detta då elevernas kunskapsutveckling inom 

matematiken ska främjas. Det är också detta som informanterna i denna studien har 

belyst, att lärarna har lagt märket till ett innehållsrikare och mer djupgående lärande i de 

IT-baserade matematikspelen. Om eleverna blir mer självgående genom att spela IT-

baserade matematikspel samtidigt som spelen behandlar de olika matematikområdena 

på ett djupare plan bör detta arbetsmaterial användas mer i undervisningen, då detta 

främjar elevernas kunskapsutveckling inom matematiken. Innehållet i de bägge 

läromedlen är oftast kopplade till 2011 års läroplan vilket ger eleverna möjligheter att 

nå de mål som står skrivna i läroplanen, eleverna ges även möjligheter att utveckla sina 

matematiska förmågor.  
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7.2.3 Kunskaper som eleverna ges möjlighet att visa genom IT-baserade 
matematikspel 

 

De kunskaper eleverna ges möjligheter att visa genom IT-baserade matematikspel är 

många. Spelen är oftast utformade efter läroplanen Lgr11 (Skolverket 2011) och berör 

därför de kunskapskrav som står skrivna. Genom intervjuerna belyser en informant att 

eleverna ges möjligheter att utveckla begreppsförmågan och den kommunikativa 

förmågan, detta sker genom att eleverna ständigt möter på matematiskabegrepp i spelen 

och att de under lektionspassen använder matematiska begrepp och uttryck när de 

samtalar matematik.  

 

Utifrån intervjuerna framgår det även att eleverna får ett bredare utbud på uppgifter när 

de arbetar med problemlösningar och med multiplikation. Den informant i studien som 

gjort ett experiment där elevernas kunskapsutvecklingar jämförs om de använt sig av 

matematikböcker eller med IT-baserade matematikspel, framgår det att eleverna fick ett 

bättre resultat när de använde IT-baserade matematikspel som läromedel. Men en faktor 

som kan ha påverkat detta resultat är att läraren först lät eleverna arbeta i sina 

matematikböcker och senare få arbeta med IT-baserade matematikspel. Elevernas 

kunskaper kan ha fastnat eller utvecklats under tidsspannet mellan matematikböckerna 

och de IT-baserade matematikspelen. Om informanten istället hade delat in klassen i två 

testgrupper, där den ena gruppen fått arbeta med IT-baserade matematikspel och den 

andra med matematikböcker kanske testresultaten blivit annorlunda. Utifrån 

intervjuerna i studien går det att utläsa att informanterna anser att eleverna ges 

möjligheter att utveckla de fem matematiska förmågorna, alltså analysförmågan, 

begreppsförmågan, kommunikativa förmågan, metodförmågan och 

problemlösningsförmågan vilket följer och ska behandlas enligt Skolverket (2011).  

 

När det kommer till elevernas motivation kan informanterna i studien se en tydlig 

utveckling då eleverna anser lärandet som roligt och motiverande när de får spela IT-

baserade matematikspel. Då barn i dagens samhälle spelar mycket IT-baserade spel och 

är i ständig kontakt med modern teknik på deras fritid blir lärandet med IT-baserade 

matematikspel ett lärande som eleverna kan relatera till och finna som motiverande. 

Eleverna omsätter och använder matematiska begrepp i undervisningen samtidigt som 

de kan relatera till lärandet genom IT-baserade matematikspel. Genom att eleverna får 

vara mer delaktiga i sin kunskapsutveckling genom att sätta upp egna delmål i spelen 

ökar detta enligt Scanlon, Buckingham och Burn (2005) elevernas motivation till 

fortsatt lärande. IT-baserade matematikspel är oftast utformade på ett sätt där eleverna 

får klar av olika uppdrag som kan ses som en inre tävling för eleverna. En 

tävlingsinstinkt kan enligt Sjöberg (1997) driva och bidra till en inre motivation för en 

individ. Frågan är dock om tävlingar driver alla individer till en ökad inre motivation? 

Och vad driver de individer som inte skapar någon inre motivation av tävlingar? Utöver 

elevernas motivation finns det kunskaper som eleverna ges möjligheter att visa samt 

utveckla genom IT-baserade matematikspel. Dessa är de fem matematiska förmågorna, 

samt de matematiska kunskaper som behövs för att uppnå läroplanens mål.  
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7.2.4 När IT-baserade matematikspel används i verksamheten 

 
IT-baserade matematikspel används olika mycket på olika skolor. Detta visades genom 

de intervjuer som gjorts i studien. En av skolorna där intervjuer genomförts låg i ett 

lägenhetsområde där det upplevdes att majoriteten av individerna var av medelklass, 

medan den andra skolan låg i ett fint villaområde där människorna var medelklass eller 

överklass. Dessa skilnader på ekonomin märktes i användandet av IT-baserade 

läromedlen, då den skola som låg i ett lägenhetsområde inte prioriterade inköpen av IT-

baserade läromedlen och hade därför inte lika stor tillgång till dessa jämfört med den 

skola som låg i ett villaområde. 

  

De flesta informanterna i studien lät eleverna få spela IT-baserade matematikspel som 

en belöning. I detta fall kvittade det vart skolorna var belagda. Eleverna fick spela IT-

baserade matematikspel när de var klara med målen som var uppsatta för den givna 

lektionen. Ett annat tillfälle som eleverna fick använda sig av matematikspelen var när 

läraren tyckte att eleverna hade arbetet så pass bra att de behövde en belöning för att 

hitta fortsatt motivation till lärandet. Genom studiens intervjuer framgår det att 

användandet används allt ifrån en gång i månaden till att eleverna får spela IT-baserade 

matematikspel varje lektion. En informant i studien använde sig av ”smartboard” vid 

varje genomgång och sedan fick eleverna arbeta i sina arbetsböcker en stund och sedan 

avslutades varje matematiklektion med att eleverna fick spela IT-baserade 

matematikspel på sina surfplattor.  

 

Som tidigare nämts finns alltid någon slags moderna teknik i elevernas vardag och de 

flesta eleverna använder sig av surfplattor, datorer, mobiltelefoner på sin fritid. Skolan 

bör ta vara på dessa tekniska verktyg och använda som läromedlen i 

matematikundervisningen. Eleverna är inga främlingar till dessa verktyg och därför bör 

de användas mer i undervisningssammanhang än som just bara en belöning. Detta 

påpekar även Marin, Nieto och Bull (2010) att IT-baserade verktyg blir allt vanligare i 

samhället såväl i skolan men att lärarna inte använder eller utnyttjar dessa verktygs fulla 

potential i undervisningen. Detta kan dock bero på osäkerhet och bristande kunskaper 

angående användandet av dessa verktyg ifrån lärarnas sida.  

 

För att eleverna ska få en så optimal undervisning som möjligt där deras matematiska 

kunskaper utvecklas och främjas, ska matematikundervisningen enligt skolinspektionen 

(2009) omsättas i olika läromiljöer. Alltså att matematiken ska synliggöras genom 

matematikböcker men även genom IT-baserade matematikspel, utomhusmatematik med 

mera. Ju fler miljöer och arbetsmaterial där eleverna får anpassa sitt matematiska 

tänkande beroende på situationen främjar elevernas kunskapsutveckling samt 

matematiska förmågor.  

 

Det är dock inte lätt för lärarna att låta eleverna spela IT-baserade matematikspel om det 

inte finns tillgång till IT-baserade verktyg, men de informanter som deltagit i denna 

studie visade inga tecken på mindre tillgång till dessa verktyg, men de kände sig säkra i 

arbetssättet med arbetsböcker och arbetsblad. Om dessa lärare ges möjligheter att 

utveckla sina kunskaper och finna de positiva konsekvenserna i att använda IT-baserade 

matematikspel i undervisningen borde utfallet bli att de låter eleverna få spela 

matematikspel oftare än bara som en belöning. 

 

För att besvara titeln på arbetet och knyta ihop säcken, spela för nöje eller spela för 

kunskap? Genom studien framgår det att eleverna spelar för kunskap genom att spela 



  
 

25 

 

för nöje, eleverna ges dock förutsättningar att veta att ett lärande sker men att de ser 

lärandet som ett nöje. Eleverna blir motiverade och ökar lusten till att lära samtidigt som 

deras matematiska kunskaper och förmågor utvecklas vilket ses som konsekvenser 

genom att låta eleverna få spela IT-baserade matematikspel. 

 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

I denna studie har fokus legat på lärares tankar och åsikter angående konsekvenser de 

anser att IT-baserade matematikspel har på elevernas kunskapsutveckling. I fortsatt 

forskning kan fokus istället ligga på elevernas tankar och värderingar och hur de anser 

att IT-baserade matematikspel främjar deras matematiska kunskaper. Detta går att göra 

genom elevintervjuer eller kan forskaren göra en jämförelsestudie där forskaren har två 

testgrupper, där den ena gruppen använder IT-baserade matematikspel och den andra 

använder den traditionella matematikboken. Dessa grupper kan sedan genomföra ett och 

samma test och utifrån detta kan en jämförelse göras om vilket som verkar främja 

elevernas matematiska kunskaper på bästa sätt.  
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I 
 

Bilaga A 

Missivbrev 

 

Hej!  

Jag är en student från lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar som är inne på mitt 

fjärde och sista år. Jag är nu i full gång med mitt självständiga arbete II som är inriktat på 

ämnet matematik. 

Syftet med studien är att ta del av några lärares åsikter om vilka konsekvenser IT-baserade 

matematikspel kan ha på elevers kunskapsutveckling i årskurserna 1-3. Jag vill ta reda på 

lärares inställningar till matematikgrundade spel som är IT-baserade. Det är inte viktigt att du 

har en större erfarenhet av arbetet med detta arbetssätt, för mig är det intressanta att ta del av 

din inställning till användandet av dessa spel i matematikundervisningen.  

Jag har under arbetets gång läst och tagit del av tidigare forskning inom ämnet men för att få 

ett bredare perspektiv i ämnet har jag valt att genomföra intervjuer. Detta för att få ta del av 

aktiva lärare samt specialpedagogers tankar om användandet av IT-baserade matematikspel i 

matematikundervisningen. Jag tänker genomföra intervjuerna på det datum och den tid som 

passar dig. Intervjun kommer ta ca 20 minuter, vilket jag hoppas att du kan undvara för att 

delta i min undersökning.  

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär. Med detta menas att jag som leder intervjun har 

färdiga frågor som behandlas och besvaras av dig som blir intervjuad, i denna intervjuform är 

intervjuaren flexibel och öppen att höra den intervjuades olika idéer samt låta dig ge mer 

utförliga svar.  

Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Det innebär att du som 

deltar i intervjun har möjligheten att avbryta intervjun när du vill. Alla som deltar kommer att 

vara anonyma och skolans namn samt ort kommer inte kunna identifieras. Jag kommer att 

spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera underlaget.  

Om det är några frågor eller funderingar får du kontakta mig.  

Christoffer Dahlqvist: 

Telefon: xxxx xxxxxxxx   

Mail: cd222bp@student.lnu.se  

Jag vill tacka på förhand för ditt samarbete.  

 

  

 

 



  
 

II 
 

Bilaga B 
 

 

 

Intervjuguide: 
 

Allmän information: 

 Informera informanten om studiens syfte 

 Du som informant kommer vara anonym och det kommer inte gå att spåra 

intervjun till person, skola eller ort. 

 Intervjun kommer att spelas in (om detta är okej för informanten). Ljudfilen 

kommer sedan att förstöras efter transkribering.  

 Informanten får när som helst under intervjun välja att inte svara på någon fråga 

eller helt avbryta intervjun. 

 Önskas en kopia av transkriberingen?  

 

Bakgrund: 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad gör du i dagsläget på skolan? (särskilda ämnen?) 

3. Hur ofta och hur länge har du bedrivit undervisningen i matematik? 

 

Användning:  
 

4. När anser du att du har lyckats med en bra matematiklektion? 

5. Vad är din allmänna uppfattning av IT-baserade matematikspel? 

6. Vilken skillnad kan du se i undervisningen genom att arbeta med matematikböcker 

och med IT- baserade matematikspel?  

7. Anser du att du har samma möjligheter att använda IT-baserade läromedlen som 

övrig personal? 

8. När får eleverna använda IT-baserade matematikspel? (särskilt sammanhang?) 

9. Hur ofta får eleverna spela matematikgrundade spel?  

 

Uppfattningar:  

 

10. kan du se några särskilda konsekvenser med att eleverna får spela IT-baserade 

matematikspel? 

12. Hur och när märker du att eleverna är motiverade till att lära?  

13. Hur kom du först i kontakt med IT-baserade matematikspel? 

 

Avslut:  

 

13. Är det något som du känner att du vill tillägga angående ämnet? 

Ett stort tack för ditt deltagande i studien och att du tog dig tiden att besvara mina 

frågor.  
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