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Går det att förena nytta med nöje? 

Vilken betydelse matematikspel har för lärandet i årskurs 1-3 utifrån lärares perspektiv 

 

Is it possible to combine business with pleasure? 

What significance math games have on learning in grades 1-3 based on teachers’ 

perspecitve. 

 

 

 

Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka vad olika typer av spel anses ha för betydelse 

i matematikundervisningen i årskurs 1-3 ur lärares perspektiv. I studien har fem aktiva 

lärare i årskurs 1-3 intervjuats. Resultatet visar bland annat att spel kan stödja 

inlärningen inom de flesta matematiska områden. Dessutom innehåller matematikspel 

många betydelsefulla delar som kan stödja elevernas inlärning, till exempel genom 

motivation och kollegialt lärande. Däremot kan spel också stjälpa inlärningen för att 

spelen anses så roliga att eleverna glömmer att reflektera och vara medvetna om sitt 

lärande. 
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1 Inledning 
Inom skolämnet matematik har undervisningen ofta bestått i att läraren genomför 

genomgångar och räkna i läroböcker för att undervisa eleverna. (Löwing & Kilborn, 

2002). I Lgr11 (Skolverket, 2011b) lyfts det fram att undervisningen ska vara av en 

varierande karaktär. Då räcker det inte för läraren att utnyttja läroboken utan man måste 

använda sig av andra medel i sin undervisning också. 

 

Ett användbart och underhållande sätt att lära är matematikspel som gör undervisningen 

mer konkret samt ger en varierad undervisning (Malmer, 2002). Under den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) har jag upplevt att det förekommit 

stunder då eleverna använt spel under matematiklektionerna. Dock har spelen ofta haft 

en funktion att eleverna som spelar blir sysselsatta då de måste vänta in de andra 

eleverna som arbetar i sina läroböcker eller så har spel använts som en form av 

belöningssystem. 

 

Typen av spel som jag har uppmärksammat mest är de digitala spelen i årskurs 1-3. 

Andra typer av spel har ofta kommit i skymundan. Beror det på att de inte ger lika 

positiva effekter eller att de helt enkelt anses vara föråldrade? Används spel för nöjets 

skull eller anses de ha potential till elevernas utveckling? Vad ger egentligen 

matematikspelen för effekter och vad beror det på? Dessa är några frågor som ligger till 

grund till varför jag vill undersöka spelens betydelse i matematikundervisningen i den 

här studien. 
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad olika typer av spel anses ha för betydelse i 

matematikundervisningen i årskurs 1-3 ur lärares perspektiv. 
 

2.1 Frågeställningar 

Vilka typer av spel används i matematikundervisningen och hur frekvent används de? 
 
Vad är lärarens syfte med att använda eller inte använda spel i matematik-

undervisningen? 

 
Hur beskriver lärarna att användande av spel kan stödja elevens matematiska 

utveckling? 
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3 Bakgrund 
 

Bakgrunden inleds med att definiera begreppet spel. Sedan sker en kategorisering bland 

olika spel. Därefter behandlas styrdokumenten och de matematiska förmågorna. 

Kapitlet avslutas med spels möjligheter och svårigheter. 
 

3.1 Definiera spel 

 

För att definiera begreppet spel har ordet förklarats i förhållande till begreppet lek. 

Därefter specificeras det exakt om vad ett spel består av utifrån Heaths (2014) 

beskrivningar. 

 

3.1.1 Spel och lek  

Spel och lek är två begrepp som är förknippade med varandra. I spel förekommer det 

alltid olika former av regler, både de som är uttalade och formulerade, men även de som 

sker i stunden i form av överenskommelser. Till exempel är Fia med knuff ett spel som 

spelas med tärning och pjäser förflyttas. En överenskommelse i spelet kan vara ifall en 

tärning ska slås om när den hamnar på golvet (Heath, 2014). Knutsdotter Olofsson 

(2009) påpekar att även om leken inte måste innefatta regler, så förespråkas det att den 

innehar vissa sociala överenskommelser för att leken inte ska stjälpa. Det viktigaste är 

att det måste finnas samförstånd, ömsesidighet och att det sker ett turtagande. Heath 

(2014) förklarar att spel blir ett system medan en lek inte nödvändigtvis måste innehålla 

regler eller ett tydligt syfte. Spel har i de flesta fall ett tydligt mål, vilket brukar vara att 

vinna spelet genom vissa förutsättningar. 

 

I många fall kan begreppen spel och lek gå in i varandra där de kan uppfattas som både 

och. Ofta går det för deltagarna i aktiviteten att avgöra om det är spel eller lek, men det 

finns flertalet exempel där det knappt går att skilja dem åt.  

 

3.1.2 Tre grundläggande byggstenar 

För att kunna använda spel till ett lärande på ett meningsfullt sätt så måste man som 

lärare kunna urskilja ett spels byggstenar och innebörden med dem (Heath, 2014). De 

tre byggstenarna är spelsystem, tema och medium och följande tolkning av begreppen är 

refererade till Heath (2014).  

 

3.1.2.1 Spelsystem 

Det som ingår i ett spels system är de fasta reglerna, överenskommelser och målet med 

spelet. Till exempel så är Fia med knuff ett tärningsspel där grunden är att slå en tärning 

och förlita sig på slumpen och där det inte behövs skicklighet i någon större 

utsträckning. I andra typer av spelsystem kan det innebära att göra betydelsefulla val, 

som i schack, eller att genomföra en särskild handling, som att sparka fotboll. För 

lärande i matematik är spelsystemet av betydelse bland annat för att veta vad spel ger 

för utmaning och vilket lärande som sker. 

 

Det är ofta just i relation till spelets utmaning, som skapar förutsättningar för lärande för 

en viss grupp i ett specifikt sammanhang. Genom att förstå och analysera spelets system 

blir det alltså möjligt att bedöma dess användbarhet för lärande och utbildning. Ett 

exempel på spel där det går att urskilja ett spels system är spelet Dragonbox. Vid första 

anblicken består spelet av älvor och drakar, men ju längre in i spelet man kommer, så 

upptäcker spelaren att spelsystemet går ut på att lösa ekvationer och som blir mer och 
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mer komplext. Men för att kunna använda det i ett klassrumssammanhang måste läraren 

ha erfarenhet av spelet för att avgöra speltiden och få en känsla för funktionaliteten.  

 

3.1.2.2 Tema 

Tema kan sammanfattas som det uttryck spelet ger i form av karaktärer och vad spelet 

handlar om. I förhållande till spelsystemet så bidrar temat till att skapa en kontext men 

det har inte lika stor påverkan på upplevelsen och hur spelet spelas. Att identifiera temat 

är enkelt och i många fall behövs det ingen erfarenhet av spelet för att förstå det. Det 

beror på att det är temat som synliggörs mest i jämförelse med spelsystemet. Detta leder 

ofta till att kvaliteten avgörs utifrån temat. Detta är en central punkt då det är 

spelsystemet som är viktigt för att avgöra användbarheten, vilket oftast sker genom att 

man själv spelar spelet.  

 

Exempel på tema kan vara spelet Monopol där spelsystemet handlar om att tjäna så 

mycket pengar som möjligt, men där temat är gatorna från Stockholms stad. Temat kan 

ha fler varianter såsom Star trek Monopoly, NASCAR monopoly etc. där gatorna kan 

ändras till andra platser. Utseendet kan ändras men reglerna och grunden är densamma.  

 

3.1.2.3 Medium 

Ett medium i spelsammanhang är ett fysiskt material som spelet sker igenom. Något 

som länge förekommit som traditionella medier är till exempel konkreta materiel såsom 

figurer, bräden, kort och tärningar. Numera förekommer också skärmbaserade spel, 

såsom mobiler och datorer. Vissa medier kan medföra större svårigheter i att avgöra 

användbarheten och vad spelsystemet är. I skärmbaserade spel krävs det ofta mer 

förtrogenhet och tid för att kunna använda dem på ett meningsfullt sätt. Detta beror på 

att stora delar av spelsystemen, till exempel målet med spelet, inte alltid syns tydligt och 

medför svårigheter i att förhålla sig på ett konkret sätt. 

 

3.2 Kategorisering av spel 

 

Kategorisering av spel kan ske på många olika sätt, både utifrån genrer men även utifrån 

medium. I den här kategoriseringen har det utgåtts ifrån Heath (2014) som kategoriserar 

både utifrån genrer och utifrån medium, vilket han anser att det ofta görs med spel som 

används i undervisningen. 

 

3.2.1 Simuleringar 

Simuleringen är en typ av spel som avser vara en tolkning av verkligheten och har 

använts i många utbildningssammanhang. Ett exempel på spel är ”fattiga och rika”. 

Detta för att skapa en känsla och få en upplevelse av skillnaden av hur många rika och 

fattiga som finns. Man ska få förståelse av funktionen (fattig, rik) genom upplevelsen. 

   

3.2.2 Rollspel och levande rollspel 

De mest frekventa rollspelen är enkla till formerna då pedagogen ofta låter elever 

gestalta en händelse i klassrummet utan ett manus tillhands. De finns ofta till för många 

olika syften, till exempel arbete mot mobbning. De används ofta för emotionell 

och/eller intellektuell förståelse. Det kan vara att förstå en fråga ur olika perspektiv. 

 

Där det görs mer komplexa rollspel krävs det en tydlig och strukturerad diskussion 

efteråt. Det finns situationer som använts felaktigt och skapat svårhanterliga situationer. 

Därför måste man vara medveten om hur metoden fungerar för att det ska bli 



  
 

5 

meningsfullt. 

 

Skillnaden mellan levande rollspel och rollspel är att det används mer rekvisita och 

kläder i levande rollspel för att ta sig an rollen. Denna speltypen är en mer 

upplevelsebaserad spelform och förutsätter aktivt deltagande. Detta är en förhållandevis 

ny spelform för lärande som utvecklats i Sverige under slutet av 1980-talet.  

 

3.2.3 Strategispel 

Strategispel handlar om att man ska göra val i spelet genom att tänka strategiskt. Många 

strategispel kräver mycket logik, matematik och analytiskt tänkande. I dessa spel 

används inte slumpen i lika hög grad. Exempel på spel är risk och schack, där schack är 

ett spel som ofta används inom skolorna. Dessa typer av spel kan finnas inom de andra 

speltyperna, såsom brädspel och kortspel. Gemensamt för dessa spel brukar vara att 

man planerar och fördelar resurser eller erbjudanden för att ge sig själv eller laget 

förmåner.  

 

3.2.4 Brädspel 

Brädspel är en typ av spel där det används konkreta materiel, till exempel bräde, pjäser, 

tärningar. Brädspel har funnits i årtusenden och där har det redan från början funnits ett 

kunskapsbildande syfte av att använda spelen. Brädspel används som ett pedagogiskt 

verktyg av flertalet lärare, men där verktyget dock väljs bort av många lärare. Brädspel 

används ofta mer som underhållning än till att lära. Många brädspel har under senare tid 

gjorts om till mer digitala spel.  

 

3.2.5 Kortspel 

Den klassiska kortleken används, liksom även former av bytes- eller räknekortslekar, 

för att spelas med och kategoriseras som en särskild form av spel. Kortspel har precis 

som med brädspel gjorts om till digitala spel, men har också länge använts inom skolan 

av pedagoger för lärande och nöje. Kortspel som med fördel används i pedagogiska 

sammanhang är till exempel Uno, ett spel med en särskild kortlek som läggs ut efter 

färg och siffra där det till exempel finns speciella kort för att byta riktning och hoppa 

över spelare. 

 

3.2.6 Datorspel 

Till kategorin dataspel hör alla spel som använder den tekniska plattformen datorn. Hit 

hör också kategorier såsom kortspel och brädspel som digitaliserats. Det finns många 

olika spelgenrer till exempel actionspel, strategispel, pysselspel och sportspel. Syftet till 

varför de tillverkats är ofta att underhålla, men finns också i utbildningssyfte, dock 

utgör dessa en väldigt liten del. 

 

Med datorspelen är det ofta så att spelets system till stor del är dolt för spelaren. Här är 

det upp till spelaren att utforska och bemästra detta och gör det därför svårare att förstå 

funktionen och meningen med spelet jämfört med andra speltyper. Ur 

utbildningsperspektiv är det en utmaning för läraren att bli förtrogen med spelet och 

denne måste ägna tid åt att själv spela spelet för att kunna använda det i undervisningen.  

 

I många fall där det anges att spelet ska vara meningsfullt och ha ett lärande syfte så 

stämmer detta inte alltid. Förklaringar kan vara att dålig konstruktion eller spelets 

målsättning inte korrelerar med den lärande målsättning som spelet har. 

 

Om inte lärarna själva har erfarenhet av spelets praktik blir det svårt att handleda, 
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problematisera, förklara och utmana eleverna när de använder spelet. Det blir också 

svårt att se och bedöma effekten av spelet.  

 

3.2.7 Spel för surfplattor och mobiltelefoner 

De senaste åren har spel för lärande med mobiltelefoner och surfplattor blivit många 

fler. Detta kan bero på utvecklingen av smarttelefonerna. Surfplattan används och har 

gjort intåg på de flesta skolorna. Spelen är ofta konstruerade i underhållningssyfte, men 

det finns många spel som beskrivs vara i ett lärande syfte. Skillnaden mellan surfplattor 

och datorspel är att surfplattor primärt styrs av fingrarna för att spela. Denna typen av 

interaktion skapar nya former av spel.  

 

Konsekvensen med att väldigt många spel tillverkas snabbt är att många spel ofta har 

väldigt låg kvalitet. De kan ge viss underhållning, men behöver inte bidra till ett lärande 

påpekar Heath (2014). Det kan alltså vara svårt att hitta appar som är lämpade till 

undervisning. Många lärare har fått upp intresset för spel i skolan och för lärande, vilket 

medfört ett uppkommande av ett antal webbtjänster som har vuxit fram. 

 

3.3 Matematiska förmågorna och kunskapskraven 

 

I matematik finns det fem grundläggande förmågor som utgör en grund för 

kunskapskraven. Dessa förmågorna är problemlösningsförmåga, begreppslig förmåga, 

metod- och beräkningsförmåga, kommunikationsförmåga och resonomangsförmåga. 

Förmågorna samspelar med varandra och kan till viss del inkludera varandra. Till 

exempel så innebär problemlösningsförmågan att kunna resonera matematiskt vilket 

innebär att värdera resultatens rimlighet och kunna se alternativa lösningar (Skolverket, 

2011a). 

 

I redovisningen av de matematiska förmågorna har det utgåtts från Envalls (2013) 

tolkning av förmågorna som jämförts med olika ramverk och kommentarsmaterialet 

(Skolverket, 2011a) i matematik. I Envalls (2013) studie kommer hon fram till att 

likheterna överensstämmer i de flesta fall och på så vis gör det att förmågorna ”vilar på 

en gemensam grund beträffande vad som är väsentliga aspekter av 

matematikkunnande”.  

 

3.3.1.1 Problemlösningsförmåga 

 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder (Skolverket, 2011b:63) 

 

Problemlösning är en viktig del i matematiken och omfattar många områden i det 

centrala innehållet. Ett problem är en typ av uppgift som ska lösas där det inte är 

uppenbart från början om hur man ska gå tillväga. Det är alltså relativt om vad som är 

ett problem då vissa elever direkt kan se hur de ska gå tillväga (Grevholm, 1991). Vad 

som är ett problem kan bero på elevernas kunskapsutveckling. Det vill säga att för en 

elev som kommit långt i sin utveckling kan denne uppleva enklare problem som 

rutinuppgifter. För att lösa ett problem i förhållande till rutinuppgift behöver elever 

undersöka och/eller pröva sig fram till lösningen. 
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3.3.1.2 Begreppslig förmåga 

 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

(Skolverket, 2011b:63) 

 

Den begreppsliga förmågan spelar en viktig roll för att utveckla elevernas förståelse av 

matematik. Eleverna ska kunna utveckla en förtrogenhet till matematiska begrepp vilket 

sker genom erfarenhet av att använda dem. Dessutom ska eleverna kunna se likheter och 

skillnader mellan de matematiska begreppen för att sedan tillämpa dem själva. Genom 

olika uttrycksformer såsom bilder, material etcetera kan eleverna få en djupare 

förståelse av begreppen istället för att endast se tal som symboler. 

 

3.3.1.3 Metod- och beräkningsförmåga 

 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 

lösa rutinuppgifter, (Skolverket, 2011b:63) 

 

Denna förmågan har liknande funktion som den begreppsliga förmågan, att utveckla 

elevernas förståelse för matematik och den fortsatta utvecklingen av kunskaper i 

matematik. Förmågan innebär att kunna avgöra vilken metod som lämpar sig bäst i 

olika situationer. Att utveckla förmågan medför att eleverna inte behöver utnyttja sin 

tankeverksamhet på att utföra beräkningen utan kan istället fokusera på mer 

komplicerade problem.  

 

3.3.1.4 Kommunikationsförmåga 

 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Skolverket, 2011b:63) 

 

Förmågan innebär att diskutera ideér och tankar genom olika uttrycksformer. 

Kommunikationen kan ske munligt såsom skriftligt med andra. Förmågan har som syfte 

att i vidare perspektiv kunna anpassa samtal och redogörelser med hänsyn till ändamål 

och mottagare. Kommunikation innebär inte endast att föra fram sina ideér utan att man 

också skall kunna lyssna och ta del av andras åsikter. I samtal med motparten ska eleven 

kunna växla mellan olika uttrycksformer, vilket i sin tur utvecklar den begreppsliga 

förmågan.   

 

3.3.1.5 Resonemangsförmåga 

 

 föra och följa matematiska resonemang, (Skolverket, 2011b:63) 

 

Denna förmågan bygger på kommunikationsförmågan och innebär att resonera sig fram 

till olika lösningar och sedan med hjälp av resonemanget kunna motivera sina val i 

andra kontexter. Det kan också innebär att eleverna bygger vidare på varandras åsikter 

och argument. 
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3.3.2 Kunskapskraven i matematik 

Kunskapskraven i matematik är grundade utifrån de fem förmågorna och det centrala 

innehållet i Lgr11. (Skolverket, 2011b) Kunskapskraven beskriver vad för kunskaper 

som ska uppnås i årskurs 3, 6 och 9 där det står vad som ska uppnås. Förmågorna 

däremot är konstruerade så att eleven alltid kan utvecklas vidare. Till exempel är 

minimikravet i årskurs 3 att eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer, men i 

senare årskurser kan eleven istället lösa problem i bekanta situationer samt i situationer 

som är mer abstrakta och där alternativa tillvägagångssätt föreslås (Skolverket, 2011a). 

3.4 Spels möjligheter och svårigheter 

 

Många diskussioner handlar om hur spel kan ge ett engagemang och ett lustfyllt lärande 

(Linderoth, 2014). I detta instämmer Bragg (2012) då engagemang kan stärka elvernas 

lärande i matematik, men påpekar att det behövs mer forskning inom detta område för 

att kunna göra ett konstaterande. Kablan (2010) lyfter fram att spel ofta används för att 

det är roligt. De behöver inte påverka lärandet, ha ett tydligt planerat syfte samt att man 

lyfter fram vad som lärs genom spelen. Men det betyder inte att det är spelet i sig som 

påverkar lärandet utan det är sedan hur läraren använder sig utav det. Det som behövs är 

att spelen ger mer feedback enligt Kablan (2010). 

 

Linderoth (2014) framhäver att spel som ses som COTS (commercial off the shelf) är 

ofta tillverkade för att ge timmarvis med underhållning. De här sortens spel passar ofta 

inte in tidsmässigt i undervisningen då lektionstiden ofta är mindre än en timme. 

Däremot är de flesta brädspel och kortspel designade att ta mindre tid och möjligheten 

att skapa sig uppfattningen om spelsystemet finns. 

 

För att spel ska ge större möjlighet till lärande är det viktigt att spelsystemet är till för 

att stärka de matematiska förmågorna mer än temat i spelet (Linderoth, 2014).  

 

I Barret och Fish (2011) studie där elever med matematiksvårigheter fick spela schack, 

ökade eleverna sin kunskapsnivå på ett flertal områden. Bland annat inom områdena 

taluppfattning, matematiska algoritmer, resonemang , sannolikhet och statistik. Eleverna 

med stödundervisningen låg på samma nivå som jämförelsegruppen som hade ett 

utgångsläge med inga matematiska svårigheter och med ordinarie undervisning utan 

schack. De elever med matematiksvårigheter fick mindre ordinarie undervisning som 

ersattes av schackspel. Barret och Fish (2011) gör denna reflektionen: 

 
In other words, supplanting one tradition math lesson a week with a chess 

lesson did not diminsh the math  achievement of the students in the treatment 

group. Indeed, it may very well have enhanced their achievement.

   
(Barret & Fish, 2011:191) 

 

Matematiska områden som inte utvecklades i studien var bland annat geometri och 

algebra. Namsoo, LeeAnn med flera (2012) framhäver att elever kan utveckla 

aritmetiska kunskaper genom användandet av digitala spel. Dessa kan utvecklas 

oberoende av vilken kunskapsnivå som eleverna befinner sig på.  

 
using a technology-based game in the classroom was benefictial to students 

of all ability levels in learning arithmetic skills. 
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(Namsoo , LeeAnn m.fl., 2012) 

 

En missuppfattning med pedagogisk spelanvändning är att digitala spel ofta kan 

uppfattas som bättre och bidra till ett effektivare lärande, vilket inte behöver vara fallet 

anser Linderoth (2014). Icke-digitala spel kan ibland vara en enklare och bättre ansats i 

många fall och bara för att digitala spel kan anses mer lönsamma betyder det inte att det 

stärker lärandet (Linderoth, 2014). Ke (2008) förklarar att datorspel inte behöver ha 

någon större påverkan på elevernas utveckling alls utan endast deras attityd till ämnet. 

 
The results indicated that astudent developed more positivt attitudes toward 

math learning through five-week computer math gaming, but there was no 

significant effect of computer gaming on students’ cognitivt test 

performance or metacognitivt awarness development. 

(Ke, 2008) 

 

Bragg (2007) påpekar att som lärare måste man vara tydlig med matematikinnehållet i 

spelen och lärandemålen för att spel ska kunna bidra till lärande. Lärare bör också 

tillföra utrymme för reflektioner över vilket lärande som skett med hjälp av spelet, både 

under och efter spelets gång. Det som eleverna bland annat kan ha nytta av att reflektera 

kring är vad spelet lär dem och vilka andra fördelar som finns med spelet. Sedan 

framhåller Ke (2008) att spelen i sig måste vara på en lagom svårighetsgrad för att 

eleverna ska utvecklas, då det annars kan bli motsatt effekt.  

 

Nilsson (2006) belyser att med hjälp av tärningsspel kan abstrakt matematik bli mer 

konkret genom kontextualisering. Eleverna kan se mer sammanhang och 

matematikundervisningen blir mer meningsfull. Däremot är detta speciellt för 

sannorlikhetslära och har inte studerats inom andra matematiska områden, till exempel 

algebra. Linderoth (2014) belyser att lärande är beroende av sitt sammanhang och detta 

gäller minst sagt i spel också. Spelen i sig kan däremot få en lokal mening där ord som 

”liv” och ”död” kan betyda andra saker än i verkliga livet. Emellertid kan det uppstå det 

som Linderoth (2014) kallar för ludifiering, vilket innebär till exempel att elever har 

svårt att skilja vad vissa begrepp innebär i ett spel i jämförelse med verkliga livet.Han 

anser att detta kan medföra problem för lärandet då begrepp kan ha olika betydelser 

beroende på sammanhanget. Dessutom kan det medföra att eleverna inte reflekterar 

kring de begrepp som används och dess betydelse och kan inte koppla det till andra 

sammanhang. Till exempel i spelet SimCity lär man sig genom att bygga upp en stad 

och att det måste placeras så kallade ”Gröna områden” för att allt ska bli bra i staden. 

Det betyder inte att spelaren automatiskt reflekterar kring parkers roll i samhället och 

hur de fyller en funktion i stadsplanering. Som ett exempel i matematik kan en mening 

som ”Nu dog tre av mina gubbar.” betyda att spelaren ska subtrahera med tre. Spelaren 

kanske tar bort tre  men tänker inte att hen gör en subtraktion. 

 

Ke (2008) förklarar också att spel inte är den ultimata lösningen för att eleverna ska 

utveckla matematiska kunskaper, utan det är hur spelen används i undervisningen som 

är det betydelsefulla samt att det finns tydliga mål. Slutligen påpekar hon att det är 

viktigt att ge feedback till eleverna så de är medvetna om vad de lär sig. 
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4 Metod 
 

Inledningsvis i detta kapitel beskrivs och motiveras val av metod. Därefter beskrivs 

urvalet, genomförandet av intervjuerna samt om hur materialet har analyserats. 

Avslutningsvis behandlas det etiska förhållningssättet samt kvalitétskriterier. 

 

4.1 Kvalitativ inriktning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad olika typer spel anses ha för betydelse i 

matematikundervisningen i årskurs 1-3 sett ur lärares perspektiv. Kvalitativ inriktning 

valdes då det sågs som mest naturligt då studien går på djupet om åsikter och 

uppfattningar hos individer, i detta fall lärare. Bryman (2011) påpekar att skillnaden 

mellan kvalitativ och kvantitativ inriktning gäller synen på ”förhållandet mellan teori 

och praktik” (s.340) där den kvalitativa inriktningen mer utgår utifrån praktiken och 

försöker förklara det i teorin. Om det istället hade valts en kvantitativ inriktning hade 

studien inte fått samma djup utan en mer bredare kunskap om hur de flesta lärare arbetar 

i klassrummet och förmodligen hade syftet inte kunnat bli besvarad till fullo. 

  

Kvale och Brinkmann (2014) anser att kvalitativ intervju kan vara en lämplig metod för 

att studera människors erfarenheter. Detta är den främsta anledningen till att kvalitativa 

intervjuer har använts då syftet utgår från lärares erfarenheter av spel och hur de ser att 

spel ger för effekter och kan jämföra med sina syften till varför spel används. 

Observation är också en metod som Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram som 

lämplig för att studera erfarenheter. Däremot är den mindre lämplig i den här studien på 

grund av tidsbrist samt för att syftet förmodligen inte skulle bli besvarat till fullo. En 

enkät är en metod som varit uppe till diskussion om de ska användas, men har lagts ner. 

Detta beror på det Bryman (2011) beskriver om enkäter, om att möjligheten att ställa 

ytterligare frågor som uppfattas som viktigt inte hade funnits. Dessutom hade 

inriktningen blivit mer kvantitativ än kvalitativ och kan inte ge någon djupare 

beskrivning kring spels betydelse utan det skulle bli mer ytligt. Nackdelen med 

kvalitativ intervju är att många krav ställs på intervjuaren. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att exempel på detta är hur frågorna ställs, förhållningssättet och att kunna ställa 

eventuella följdfrågor som dyker upp. Det innebär att hur ens egna omdömen och 

färdigheter är som intervjuare spelar roll för hur god kvalitén är på intervjun. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar dock att ”konsten att intervjua lär man sig genom att utföra 

intervjuer” (s.33). På grund av detta valdes det att göra en provintervju för att öva 

intervjuteknik samt att testa intervjufrågornas potential. 

 

4.2 Intervju 

 

Bryman (2011) beskriver tre olika typer av intervjuer; strukturerad, semistrukturerad 

och ostrukturerad intervju. Den struktureade typen av intervju har ofta fasta och slutna 

frågor. I den ostrukturerade är frågorna ofta öppna och där intervjun mest har fasta 

områden som ska tas upp.  I den här studien har det utgåtts från en semistrukturerad 

intervju. Denna intervjutyp fungerar bäst för den här studien då det är ett mellanting 

mellan strukturerad och ostrukturerad intervju, där ytterligare frågor kan ställas men där 

det finns en struktur som kan stötta vid bearbetningen av datan. Dessutom kan det vara 

svårt som intervjuare, i en ostrukturerad intervju, att ha klarhet i om forskningsfrågorna 

verkligen blir berörda. En strukturerad intervju hade inte heller passat in då 
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intervjutypen också för mycket liknar en enkät där frågorna är slutna, oftast är det 

färdiga svarsalternativ som gör att informanterna inte kan svara tillräckligt fritt.  

 

Då studien har utgått från en semistrukturerad intervju, innebär det att en intervjuguide 

(Bilaga A) har konstruerats. En intervjuguide är en vag term enligt Bryman (2011) men 

kan ses som en minneslista över de frågor som ska ställas. Frågorna i den här studiens 

intervjuguide består blandat av öppna och slutna frågor och fungerar som ett stöd för 

intervjun. Under intervjuns gång är det inte tvunget att följa den iförväg bestämda 

ordningen, utan kan ändras beroende på informanternas svar. Trost (2011) förespråkar 

att hellre ha stora frågeområden mer än detaljerade intervjuguider då samtalet mellan 

intervjuperson och informant blir mer naturligt och inte stelt. Intervjuaren bör också 

vara erfaren så att konkreta frågor kan ställas utifrån områdena. I det här fallet har det 

delvis tagits hänsyn till detta, men frågor som inte anses lika utvecklande, till exempel 

Vilka spel används i undervisningen behölls slutna. 

 

I intervjuguiden har bakgrundsfrågor skrivits med. Dessa frågor handlar om hur länge 

läraren har varit aktiv som lärare samt vilket år hen tog examen. Dessutom agerar vissa 

frågor som bakgrundsfrågor som är till stöd för sin egna förståelse och är möjligvis inte 

nödvändiga för att uppfylla syftet med studien. Enligt Bryman (2011) är det intressanta 

med dessa frågor att de kan vara av betydelse vad gäller att sätta in informantens svar i 

en kontext. Frågorna kan också ha betydelse för en vidare diskussion. Här används de 

främst för att tydliggöra vid presentationen av informanterna. Följdfrågor ställdes också, 

främst då det kunde ske otydligheter men även för att utveckla informanternas svar. 

Dessutom tänktes det i konstruktionen av frågorna att de inte skulle vara ledande. 

Kihlström (2010) förklarar att ledande frågor kan undvikas genom att fundera över sina 

förkunskaper och eventuella fördomar och därmed bortse från dem. Till exempel kan 

ledande frågor innebära att ett spel skulle föredras eller tolkas som att den används mest 

fast att den kanske inte gör det. Vid konstruerandet av frågorna fick man tänka kring 

objektiviteten, men dessutom vid själva genomförandet av intervjun då de olika spelen 

diskuterades. 

 

4.3 Genomförande 

 

Under detta delkapitel beskrivs först urval följt av förundersökningen. Till sist beskrivs 

själva genomförandet av intervjuerna och hur data bearbetades. 

 

4.3.1 Urval 

I studien har fem lärare från tre olika skolor intervjuats. Lärarna är aktiva i årskurserna 

1-3. Bryman (2011) beskriver om begreppet bekvämlighetsurval där urvalet bestäms 

utifrån vilka som är lättillgängliga för forskaren. Med detta i åtanke samt möjligheterna 

för att få intervjua så valdes lärare ut som forskaren tidigare varit i kontakt med i olika 

sammanhang, bland annat vid verksamhetsförlagd utbildning. De har olika 

erfarenhetsår, vilket är ett medvetet val då detta kan vara av intresse för resultatet och 

vidare diskussion. 

 

För att få delta i den här studien är kraven att man som lärare innehar lärarlegitimation 

och att matematikspel har använts i undervisningen. Detta är till för att säkerhetsställa 

kvalité i studien. Här nedan avslutas stycket med en tabell över de informanter som 

deltagit i studien (Tabell.1). Informanterna har på grund av anonymitet tilldelats fiktiva 

namn i tabellen. 
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Tabell.1 Sammanställning av informanter 

 

Informanternas namn Examensår År som aktiv lärare 

Anna 1994 21 år 

Berit 1992 20 år 

Cilla 2002 8 år 

Doris 2003 9 år 

Eva 2011 1 år 

 

 

4.3.2 Förundersökning 

För att testa intervjuguiden och för att få ytterligare erfarenhet kring att intervjua så 

utfördes en provintervju. Intervjuguiden korrigerades efter denna intervjun, men inte i 

någon större utsträckning. Förändringen blev att ett par frågor tillfördes för att ge en 

bredare bild över situationen. Dessutom lades en fråga till som mer precist frågade om 

vilka matematiska förmågor som utvecklas med matematikspel. 

 

Trost (2010) påpekar att om en provintervju inte har för stora brister vid utfördandet så 

kan de delvis användas i studien. Detta har gjorts då det finns insamlad data som är av 

värde för studien. Eftersom inga större ändringar gjordes och inga andra komplikationer 

skedde under intervjun så kunde intervjun analyseras och föras in bland resultaten. 

 

4.3.3 Genomförande av intervju 

Först skickades det ut ett mail till lärarna (Bilaga B). Vid mailkontakten bestämdes tid 

för träff och på plats bestämdes det att vi skulle befinna oss på respektive lärares skola. 

För att inte bli störda av utomstående erhölls ett enskilt rum eller lärarens klassrum där 

intervjun genomfördes. På plats påmindes det om informanternas anonymitet, att svaren 

endast används i forskningsyftet. Dessutom beskrevs också syftet med studien lite mer 

ingående, det vill säga spelens betydelse, syfte och effekter. Tanken var att läraren 

skulle kunna tänka sig in i och påminnas om vad intervjun handlar om för att den ska bli 

så givande som möjligt.  

 

Vid intervjutillfället frågades det om de tillät inspelning av intervjun. Fyra informanter 

godtog att intervjun spelades in. Anledningen till att intervjun spelades in är främst för 

databearbetningen, då allt som sägs kan tillföras i jämförelse med att anteckna för hand 

då detaljer i intervjun kan missas. De som inte ville att intervjun skulle spelas blev 

alternativet att det fördes anteckningar istället.   

 

Vid intervjuerna följdes intervjuguiden till stor del. Vissa frågor gick in i varandra och  

informanterna utvecklade själva sina svar som täcktes in i andra frågor. Istället för att 

avbryta och ställa dessa frågorna så tilläts det för informanten att prata ut och de flesta 

av de tankar som uttrycktes var intressanta. Delar av det som sades i intervjuerna var 

inte relevant i studien då det inkräktar på andra områden inom skolväsendet och har på 

så vis inte lagts stort fokus på vid databearbetningen. Trost (2010) påpekar att 

intervjuaren aldrig bör avbryta informanten utan låta hen ta sin tid och paus om det 

behövs. Det kan ofta vara till fördel att i vissa stunder bli lite tyst. Det viktigaste när 

intervjuaren är tyst är att fortsatt vara uppmärksam och lyssna. I vissa fall kunde 

tystnaden ge positiva effekter då informanten tillade tankar som förmodligen annars inte 

hade kommit fram i intervjun. När det frågades om de matematiska förmågorna 
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användes Lgr11 för att informanterna skulle kunna få stöd om exakt vilka förmågorna 

var. Detta gjordes ifall informanterna blev osäkra och så det inte skulle bli något 

missförstånd. Avslutningsvis tackades informanterna för intervjuerna, varefter det 

genomfördes kontroll av inspelningarna så allt kommit med inför bearbetning av 

rådatan. 

 

4.3.4 Bearbetning av data 

Första steget med att bearbeta intervjuerna var att transkribera dem så fort som möjligt 

efter att varje intervju genomförts då man fortfarande har tydligt minne från intervjun.  

Transkriberingarna skrevs sedan ut i pappersformat. Kvale och Brinkmann (2014) 

påpekar att det är viktigt att vara medveten om varför intervjuer ska översättas från tal 

till skriftspråk då det tar lång tid att utföra transkriberingar. I den här studien 

transkriberas intervjuerna för att lättare kunna urskilja det viktigaste som sagts och att 

kunna göra en mer effektiv och enkel kodning av datan. Det som inte tas med i 

transkriberingarna är delar såsom kroppsspråk och tonfall, som är av mindre vikt anser 

jag när det gäller kodningen. Det blev samtidigt lättare att få en helhetsbild av 

materialet. Det viktigaste med transkriberingen var att öka medvetenheten om vad som 

verkligen sades vid intervjuerna. 

För att göra bearbetningen lättare har intervjufrågorna i förväg varit uttänka att mer luta 

åt att vara strukturerade och slutna än att intervjuguiden består av helt öppna frågor. 

Däremot har intervjuguiden fortfarande en blanding av slutna och öppna frågor samt att 

intervjun förblir då semistrukturerad. I förväg har det delvis tänkts ut hur 

intervjuguidens frågor ska vara ordnade för att bearbetningen av datan ska ge så tydliga 

svar på forskningsfrågorna som möjligt. Det ska till exempel, för att besvara första 

forskningsfrågan, göras en tabell för att översiktligt se hur informanterna svarade. De 

frågor och svar som förmodligen kom att höra till tabellen var samlade i början. 

Resterande svar redovisas i flytande text vilket sker tydligt genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är enligt Bryman (2011) när fokus läggs på 

att låta kategorier skapas utifrån den data som samlats in och utgå från den kontext som 

är i intervjun. Mer specifikt skedde det en färgkodning för att tydligt se att syftet 

besvaras. 

Färgkodningen gjordes av materialet utifrån hur vissa signalord som informanterna 

mera frekvent uttryckte sig. Exempel på signalord var ”motivation” och ”praktisk 

tillämpning”. Vid färgkodningen skiljdes det relevanta ut från rådatan. Underrubriker 

tillkom och de kunde inte förutses. Att sortera efter färger underlättade för att kunna 

urskilja mönster men samtidigt se kontexten. Genom att samtidigt se kontexten gjorde 

det lättare att dra ut särskilda citat utan att de tolkas i fel sammanhang. Det går alltså att 

analysera delar och sedan se en helhet. Det gäller också att kunna se en intervju i taget 

och sedan se helheten med alla intervjuer. Lantz (2013) beskriver att genom att 

sammanställa datan och leta efter mönster så är det sedan ”möjligt att `lyfta´ sig från 

delarna och närma sig det som karaktäriserar helheten” (s.157).  

 

Resultaten blev uppdelade i en tabell som ger en bakgrund till informanternas 

användande av spel för att sedan kunna ge en uppfattning om spels betydelse i 

matematikundervisningen. Signalorden gjordes upp till kategorier och därefter blev de 

gemensamma teman. Dessa teman är: 
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 Uppnå kunskapskraven/utveckla förmågorna 

 Träna andra sociala färdigheter 

 Praktisk tillämpning/ kontroll 

 Komplement och variation till matematikundervisningen 

 Motivation 

 Mindre energiåtgång, mera fokus 

 Kollegialt lärande 

 

Dessa teman ligger till grund vid presentationen av resultatet. 

 

4.4 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2006) beskriver att forskare har ett krav att kunskaper ska fördjupas 

och att utveckla metoder men samtidigt måste forskare förhålla sig till 

individsskyddskravet. Detta krav kan sammanfattas som fyra allmänna huvudkrav och 

kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa krav beskrivs nedan och är refererade till Vetenskapsrådet (2006). 

 

Informationskravet innebär att syftet med studien informeras för informanterna. I mailet  

som skickades till de utvalda lärarna framgick det om att studiens syfte innebar att 

undersöka kring matematikspels betydelse samt annan nödvändig information, till 

exempel krav för att delta i intervjun. 

 

Samtyckeskravet innebär att informanterna får möjlighet att bestämma om de vill 

medverka i studien. I denna studien har ingen tvingats till intervju utan informanterna 

har fått delta frivilligt och dessutom fått medverka i att bestämma tid som passar dem 

bäst eller om de ville tacka nej till deltagandet. Dessutom har det varit medvetet att 

endast skicka mail till informanterna då Trost (2010) poängterar att det måste finnas en 

balans i att få övertala om en intervju och samtidigt respektera integriteten hos dem som 

tillfrågas.   

 

Konfidentialitetskravet handlar om att informanternas svar och uppgifter ska behandlas 

och presenteras anonymt i studien. Detta informerades det kort om i mailet och 

påpekades direkt innan intervjun påbörjades. Trost (2010) framhåller också att det är 

svårt att intervjua personer som befinner sig på samma plats då det lätt kan identifieras 

vilka som har intervjuats. Det är upp till intervjuaren att anonymisera så mycket som 

möjligt. I det här fallet så har själva svaren och uppgifterna anonymiserats, men ej varit 

anonymt för dem som är på plats. Vi satt inne i ett enskilt rum där informanten kunde 

känna sig trygg och inte störas av andra kollegor.  

 

Nyttjandekravet avser att informanternas svar endast ska användas i forskningssyfte 

vilket det har gjorts i den här studien. Detta informerades det om i mailet och före att 

intervjun påbörjades. 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

 

Det kvalitétskriterium som främst kommer att diskuteras handlar om tillförlitlighet som 

är ett kvalitetskriterium inom kvalitativ inriktning. Tillförlitlighet har fyra delkriterier 

som forskare ska försöka uppnå i en studie. Kriterierna är trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera. Autenticitet, vilket också kan 
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kallas för äkthet, kommer också att diskuteras kort. Förklaringarna till kriteriernas 

innebörd är refererade till Bryman (2011) som har gjort en tolkning av Gube och 

Lincoln (1994, 1985).  

 

Trovärdighet i den här bemärkelsen handlar om hur andra människor avgör hur pass en 

beskrivning kan anses som sann. Det här kriteriet kan förstärkas genom 

responsvalidering. Det innebär att informanternas svar bekräftas av dem själva genom 

intervjuarens tolkning. I den här studien har forskaren tolkat informanternas svar vid 

slutet av varje intervju och informanterna fick bekräfta utsagan och i vissa fall 

förtydliga den. Responsvalidering hade varit mer effektiv om informanterna fått tillbaka 

det färdigskrivna resultatet. Däremot finns det ingen möjlighet att utföra detta på grund 

av tidsskäl. 

 

Triangulering är ett annat sätt för att stärka trovärdigheten då flera olika metoder 

används. Detta har inte använts i studien på grund av att det förmodligen inte hade 

tillfört någon mer djupare förståelse kring spels betydelse. Däremot så intervjuades flera 

personer från olika skolor och olika årskurser vilket kan stärka trovärdigheten i studien. 

 

Pålitlighet handlar om hur studien är noggrant utförd och hur tillvägagångssätten är 

fullständigt redogjorda. Det är svårt att argumentera för om det har uppfyllts då det 

beror på hur läsarna gör sin tolkning. Det som kan påpekas är att det har redogjorts för 

eventuella svårigheter som skett under studiens gång. I kapitlet Metoddiskussion 6.1 

sker en längre redogörelse kring svårigheterna i forskningsprocessen med fokus på 

syftet. 

 

Överförbarhet handlar om hur mycket resultaten kan överföras till en annan miljö eller 

skala. Överförbarhet i kvalitativ inriktning fokuseras på hur fylliga och detaljerade 

beskrivningarna är i intervjuerna. I denna studien försöktes det att ställa många 

följdfrågor och det bads ofta om att informanten skulle förklara mer kring anledningarna 

som förekom. På så vis blev beskrivningarna mer detaljerade. Överförbarhet kan tolkas 

som att det ska göras så många intervjuer som möjligt, men det tillhör mer ett 

kvalitetskriterium inom den kvantitativa inriktningen. I den här studien har det skett 

tillräckligt många intervjuer för att jämföras med varandra, men inte till att överföras till 

en större skala. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera är det fjärde delkriteriet inom tillförlitlighet och 

innebär att personliga värderingar inte ska påverka slutsatserna i studien utan forskaren 

ska ha ”agerat i god tro” (Bryman, 2011:355). Det går inte att vara fullt objektiv som 

forskare, men bör vara så objektiv att resultaten går att konfirmera. Att avgöra detta 

överlåtes till dem som granskar studien och läser studiens rapport. Det som skrivits 

tidigare om intervjuguiden är att det har tänkts kring att inte använda ledande frågor, 

vilket kan kopplas till detta stycke då ledande frågor förmodligen kan påverkas av egna 

personliga värderingar. 

 

Autenticitet är ytterligare ett kriterium som lyfts fram i förhållande till 

tillförlitlighetskriterierna. Detta handlar om hur en kvalitativ studie ger en rättvis bild av 

informanternas uppfattningar och åsikter som möjligt. Under resultat- och 

diskussionsavsnittet har det gjorts försök att få med alla informanternas uppfattningar 

och åsikter för att ge en så rättvis bild som möjligt och där det inte gjorts medvetna 

tolkningar utifrån vad man som forskare hade förväntat sig för svar. I forskningen tas 
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emellertid inte irrelevanta åsikter med då de inte bidrar till att uppnå syftet med studien, 

vilket är att undersöka betydelsen av spel i matematikundervisningen. 
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5 Resultat 
 

I det här avsnittet presenteras resultatet av de intervjuer som genomfördes. Syftet med 

denna studie var att undersöka vad olika typer spel anses ha för betydelse i 

matematikundervisningen i årskurs 1-3 ur lärares perspektiv. För att besvara syftet har 

det först getts en bakgrundsinformation om vilka typer av spel om används i 

matematikundervisningen och hur frekvent de används. Efter det presenteras de teman 

som framkom vid analysen. 

 
5.1 Bakgrundsinformation av informanterna 
 
5.1.1 Typer av spel som används 

Här nedan är en sammanställd tabell som visar översikten av vilka typer av spel som 

används i matematikundervisningen hos de olika informanterna (tabell 2). 

Kategoriseringarna är utformade utifrån vad informanterna svarade vid intervjun och 

hur Heath (2014) kategoriserar spel.  

 

Tabell.2 Översikt av lärarnas spelanvändning 

 
 Anna Berit Cilla Doris Eva 

Simuleringar  X X   

Rollspel och 

levande 

rollspel 

     

Strategispel X X X X X 

Brädspel X X X X X 

Kortspel X X X X  

Datorspel X   X X 

Spel för 

surfplattor 

och 

mobiltelefoner 

 X X   

 
I tabellen ser vi att ingen av informanterna påstår att de använder rollspel eller levande 

rollspel i undervisningen. Alla informanterna använder strategispel, brädspel och någon 

form av digitalt spel. Anledningen till att alla kategoriseras till att använda strategispel 

är hur de påstår hur eleverna i olika utsträckning utmanas med att fundera och komma 

fram till en eller olika lösningar när de spelar. Många informanter påstod sig använda 

tärningsspel vilket går främst under brädspel då det oftast förekommer något mer 

konkret material, såsom pjäser och spelplan. Hos många informanter uppstod 

diskussionen om vad ett spel egentligen är och kunde ha svårigheter att beskriva vilka 

spel som verkligen användes. Följande blockcitat tänkte de flesta informanterna ifrån. 

Informanten gör tolkningen utifrån om Tangram är spel eller inte. 

 
Är tangram ett spel? Det beror på om man gör det, alltså gör man det ihop 

då? Blir det ett spel då? Nej det måste det ju inte. Det beror på hur jag säger 

att typ ’Du får lägga en bit och jag får lägga den ena och den som lägger 

sista biten. Då blir det ett spel av det.   

     Cilla 
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Vissa hade lite annorlunda tolkningar eller svårt att sätta ord på vad spel är, men det är 

inget som stör studien som helhet. 

 
5.1.2 Hur frekvent används spelen 

De flesta informanterna använde spel i matematikundervisningen någon gång i veckan 

medan någon använde det en gång i månaden. Användandet av spel kunde ske periodvis 

där det kunde gå månader utan att spel användes hos ett par informanter. 

 

Nästan alla informanter påpekade att spelen antingen användes under ett helt 

lektionspass. Några hävde att spelen användes i slutet av matematiklektionen. Ibland 

förekom det vissa undantag då syftet med spelet är att introducera ett område i 

matematiken. Syftet är annars med att använda spelen i slutet på en lektion var för det 

första för motivationen, för det andra är det för att eleverna är trötta då spel ofta kräver 

mindre energi för att användas och för det tredje kan det vara för att visa att man 

praktiskt kan tillämpa sina kunskaper utifrån de teoretiska kunskaperna som eleverna 

lärt sig tidigare på lektionen. 

 

5.2 Matematikspelens betydelse  
 
5.2.1 Uppnå kunskapskraven/utveckla förmågorna 

Alla informanter beskriver att syftet med att använda spel i matematikundervisningen är 

för att spel kan träna i huvudsak alla delar inom matematiken. Vissa delar tränas 

däremot mer, såsom taluppfattning och de fyra räknesätten som anses vara 

grundläggande delar inom matematiken för att kunna utvecklas i andra områden. 

Materialen till spelen kan träna talbilder, såsom tärningen kan visa en siffra i form av 

punkter mer än symbolen i sig. 

 

Även om alla begrepp kan tränas med spel så beskriver vissa informanter att begrepp 

som vikt och längd kan med fördel tränas genom uppskattning. 

 
För där vill man ju känna tyngd och så. Man kan ju lära sig begrepp. Det kan 

man lära sig inom vilket spel som helst, alltså kronor, mynt, kilo, liter. 

Omvandling kan du ju lära. Men just där kan du ju behöva känna tyngd. 

 

Cilla  

 

Alla de matematiska förmågorna kan tränas med hjälp av spel anser alla informanterna. 

Det som måste framhävas är att det beror på vilket spel som används då alla inte 

behöver tränas samtidigt. Vissa förmågor tränas också mer beroende på situationen i sig 

och hur eleverna till exempel diskuterar och behöver resonera med varandra. 

 

Problemlösningsförmågan förkommer mycket i spel, men inte alla sorters problem. Till 

exempel förekommer ofta inte öppna problem i spelen enligt några informanter. Dock 

tränas det enligt alla lärare en sorts strategisk förmåga att fundera ut sitt bästa drag i de 

flesta spelen, vilket har med problemlösningsförmågan att göra. 

 

Resonemangsförmågan är ingen självklarhet heller att den utvecklas då det ofta sker på 

en djupare nivå i de högre årskurserna där spelen kan vara mer komplexa och kräver 

strategiskt tänkande. Det som det däremot kan resoneras kring är om spelet utförs i 

grupp där spelarna diskuterar huruvida någon gör rätt eller fel. 
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Ja det är i så fall den resonomangsförmågan med de yngre barnen är det lite 

sådär med, asså det beror ju på innehållet i spelet. De spelen som jag spelar 

med barnen här så behöver de inte resonera så. Det är ju inte så svårt utan att 

när de förstår hur spelet ska spelas så vet de hur de ska göra. Då blir det inte 

så mycket resonomang kring det. Men sen kan det ju bli ett resonomang 

kring om det är rätt eller fel om det som kompisen har räknat ut. Det kan det 

ju bli i och för sig. Till exempel att de kanske måste övertyga den andra om 

att den har fel eller rätt då. Det kan det ju bli och då blir det ju ett 

matematiskt resonomang. Då får de fundera kring och argumentation och 

samtalen. 

   Doris

  

5.2.2 Träna andra sociala färdigheter 

Förutom att spelen tränar olika matematiska förmågor och kunskaper så tränas andra 

sociala färdigheter. Exempel på dessa färdigheter är samarbete, turtagning, följa regler 

och instruktioner, kunna ta en vinster och förluster, minnesträning. Dessa är några som 

kan utvecklas med hjälp av spel anser informanterna. Färdigheterna är ofta som 

underliggande syfte och utvecklas oavsett vilka ämneskunskaper som är tänkta att 

främst tränas. Vissa av färdigheterna kan utvecklas i samband med andra aktiviteter, 

men till exempel turtagning ansåg ett par att det tränas bäst med hjälp av spel i 

jämförelse med andra aktiviteter som ren problemlösning eller arbete i  

matematikboken.  

 
Jag tror man behöver både och. För till exempel problemlösning kan man ju 

sitta två och två och klura och där har man ju också det. Men det är något 

väldigt basalt med det här med turtagningen när man spelar spel som inte 

riktigt alla elever har. Och det blir ju inte lika enkelt att träna det när man 

tränar problemlösning att jobba ihop. Det känns som att det är en mer 

grundläggande färdighet som kommer när man tränar spel. Och det är lite 

mer avancerat med samarbete med problemlösning. Men sen så behöver man 

både och.  

Anna 

 
5.2.3 Praktisk tillämpning/ kontroll 

Spelen användes ofta för att se om eleverna utifrån sina teoretiska matematikkunskaper 

uttrycker det i en praktisk tillämpning. Spelen kan på så vis ses enligt vissa som en 

kontroll på om eleverna kan det matematiska innehållet samt vilken nivå de ligger på. 

Vissa spel användes för att förstärka vissa kunskaper ytterligare och göra innehållet 

automatiserat. Ett exempel är på addition där Berit förklarar att tanken är att alla elever 

ska bli snabba på att räkna additionstabellen upp till tio för att eleverna inte ska behöva 

tänka efter hur uträkningen görs. Detta för att senare kunna lösa mer komplexa problem. 

 
Det är väldigt sådär att nu ska vi verkligen satsa på att bli snabba på att räkna 

lilla plus upp till tio. Att alla talkompisarna sitter och allt det här. Befästa 

grunderna för att kunna gå vidare. Och då är ju sånt här, lite hastighetsspel, 

också väldigt bra att göra. 

Berit 

 

För att kunna visa för läraren och för eleverna själva om vilka kunskaper de besitter så 

är det viktigt att ha gått igenom området innan spelet används i undervisningen. Detta är 

för att eleverna först och främst ska kunna följa med i spelet och inte känna sig helt 
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misslyckade. Däremot lyfter Anna fram ett exempel på undantag där spel även kan ha 

en introducerande roll. 

 
Ofta tar jag inte ett spel för att introducera tiotalsövergången eller 

positionssystemet, men det skulle jag nog kunna ha som introduktion men , 

utan oftast så har vi det imitten eller i slutet. För att befästa det mer, men det 

bero på vad det är. Positionsystemet är ju en sådan grej. Där blir det en liten 

’aha’-upplevelse , exempelvis där har vi den här du vet...man tar ett kort och 

så får man en nia och så lägger man den på hundratal, entalet eller tiotalet. 

Och den kan ju bli en aha-upplevelse. Den kan man göra som en 

introduktion, om man vill. Men jag tror att jag mest kör det i efterhand. 

 

Anna 

 
5.2.4 Komplement och variation till matematikundervisningen 

Ser man till helheten anser informanterna att spel inte har en avgörande roll för om 

elever når upp till kunskapskraven i matematik. Däremot är det ett bra komplement till 

undervisningen och har ofta som syfte i undervisningen att använda varierande metoder. 

Informanterna är eniga om att spel i allmänhet för med sig många fördelar och inga 

precisa nackdelar. Det som kunde diskuteras som nackdelar är problematiken att 

använda det i större grupper och det som nämnts ovan med att 

problemlösningsförmågan inte uttrycks till fullo. Dessutom lyfter ett par informanter 

fram att de förmodligen skulle bli ifrågasatta av vårdnadshavarna om vad eleverna 

egentligen lär sig på matematiken om det endast skulle använda spel i matematiken. Det 

måste alltså finnas en balans mellan arbetssätt och arbetsmetoder samt komplettera 

varandra. 

 
Det är ju det här det handlar om med olika arbetssätt och arbetsmetoder som 

man använder tillsammans med barnen, som skulle jag spela spel hela 

dagarna skulle föräldrarna undra "va? spelar ni spel varje dag?" Nä men, det 

måste vara balans i det också. Asså spel är ju bra , det är bra att jobba i 

matteboken, det är bra att jobba på datorn. Det finns ju så många bitar som 

gör att det blir bra. Så då får man ta lite utav varje. 

Doris 

 
5.2.5 Motivation 

Alla informanter framhäver att matematikspel gör eleverna mer motiverade till att 

arbeta med matematik. Det är någonting lustfyllt som väcks fram och intresset växer för 

matematiken. Det blir roligt att lära sig matematik vilket medför att de orkar lära sig 

mer även om de tröttnat på att till exempel räkna i matematikboken. Det kan kopplas 

mellan att några informanter lägger spelen på slutet av lektionen för att eleverna ska 

orka med den sista stunden av lektionen. En informant beskriver skillnaden mellan att 

denne som står vid tavlan och undervisar och spel som markant. 

 
De får koppla av, blir variation, de blir trötta på matteboken, vill röra på sig. 

Mer intresse för ämnet. Mer samtal då de får dela med sig av kunskap, sina 

tankar. Det blir diskussioner, kommunikation. Det blir som en helt annan 

situation. Det är som en vana av att leka. Mer leka matematik är det de vill 

ha, hela klimatet ändras och det blir mer roligt. Det blir som något helt annat. 

Det väcker ett intresse, en upplevelse. 

Eva 
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5.2.6 Mindre energiåtgång, mera fokus 

På grund av att eleverna blir motiverade genom matematikspelen så medför det att 

eleverna använder mindre energi för att utvecklas inom ett matematikområde. Dessutom 

är det ofta färre moment som sker i ett spel än om du till exempel ska skriva när du 

räknar i en matematikbok. Den energin som inte används till skrivandet kan användas 

till områden som anses viktigare, såsom färdighetsträningen i sig. 

 
Barn upplever detta väldigt lustfylt. Det upplever de också digitala spel eller 

vad vi kallar de för. Men särskilt på låg, när du ska skriva någonting med en 

penna i en mattebok så går energi åt att föra pennan om du ska skriva siffran 

5 åt rätt håll, då tar det energi. Men spelar du ett spel så behöver du, ja du 

kan flytta din pjäs fram, du kan räkna fem, du kan fylla i fem här, det blir 

mycket lättare än att du får anstränga din hand. Så lite energi kan du vinna, 

som kan gå till färdighetsträning och befästa. 

     Cilla 
 

När eleverna anstränger sig mindre kan det till och med sträckas ut till att eleverna blir 

mer och mer omedvetna att de arbetar med matematik. Omedvetheten verkar komma 

mest när spelet inte tydligt innehåller matematiska uttryck. Ett par informanter nämnde 

att även om eleverna inte är fullt medvetna om sitt lärande så måste ändå läraren vara 

det då det är lärarna som bedömer elevernas kunskapsnivå. Överlag var det ändå delade 

meningar bland informanterna kring omedvetenheten och dess för- och nackdelar. Det 

grundläggande som de flesta informanterna nämnde var att som lärare måste man gå 

runt och observera för att se så att lärande sker hos eleverna. 

 
Sen tror jag att en del barn när de spelar spel, asså de har inte fokus på vad 

de gör utan man ser de bara spelar utan att egentligen tänka efter vad det är 

de gör. Och då är det ju samma sak som att man gör i matteboken utan 

eftertanke. Där kanske kompisen är mycket snabbare och säger "jag vann", 

och så har den andra kanske inte riktigt koll på den andra gör eller inte, eller 

förlorade jag? Ha och så bara "Amen vi kör igen! Sådär, det här var inte så 

jobbigt som att räkna. Och är nöjd och glad, men har kanske inte lärt sig 

någonting. Så det är ju ändå viktigt att man som vuxen går runt och lite 

kollar att de verkligen pratar matematik och tänker matte.  

Anna 

 

Det som skulle vara ännu värre är om eleverna kommer undan genom att inte behöva 

tänka matematiskt alls, alltså att eleverna hittar en strategi som gör att det inte ägnas 

någon matematisk tanke alls. Det är inte ofta det händer lyfter en informant upp, men 

händer det så är det ett dåligt spel. På så vis måste man testat spelen innan och vara väl 

förberedd så eleverna får lite ansträngning. 

 

När det gäller matematikspel så ökar ändå ofta fokus hos eleverna att arbeta med själva 

spelet och inte avbryta det genom andra aktiviteter.  Målet för eleverna blir främst att bli 

först och vinna. Det blir en form av tävlingsinstinkt som växer sig fram hos dem. Ett par 

av informanterna framhåller att eleverna lyssnar mer noggrant på vad motspelaren eller 

vad övriga elever säger. Det kan handla om att kontrollera om kompisen gör rätt eller fel 

i spelet eller för att hänga med så motspelaren inte blir irriterad på denne. Detta ser 

bland annat en informant som jämför sig själv med att stå och prata än om en elev skulle 

börja förklara till exempel en lösning i spelet. 
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Ja att man lär sig av varandra för jag menar att. Asså visst jag kan ju stå här 

och prata jättemycket och prata om lösningar och matematiska lösningar 

prata och prata. Men kommer det fram ett barn och ska berätta om sin 

lösning så lyssnar de ju, mer noga för att kanske kolla om den gör rätt. För 

de vet ofta att fröken har ju rätt och då kanske de slappnar av ibland och 

kopplar av lite mer än när en kompis står där framme och ska berätta. Så då 

måste de kolla det. 

Doris 

 
5.2.7 Kollektivt lärande 

Ett gemensamt signalord som framkommer hos de flesta informanter är hur eleverna 

genom spel lär sig tillsammans. Detta gäller oavsett ämne eller färdighet och med 

förutsättning att spelet är konstruerat för minst två spelare. Genom spelet kan de stötta 

och rätta varandra. Stöter eleverna på problem kan de använda det språk och de begrepp 

som de lärt sig genom att lösa problemet. Är vissa regler otydliga kan de komma 

överens om gemensamma regler som gäller för deras spel. Som det skrevs innan så 

lyssnar eleven lättare på en annan elev mer än läraren själv. Däremot är det viktigt att 

det inte är samma elever som spelar ihop varje gång. Det måste ske en variation så 

eleverna kan utmanas att spela ihop med olika individer i olika konstellationer.  

 

För att kunna lära sig tillsammans gäller det att utveckla samarbetsförmågan, vilket 

tränas genom att spela spel. Det betyder att samtidigt som eleverna lär sig av varandra 

så lär de sig hur de kan utväxla kunskaper från varandra, genom att lyssna på varandra, 

vara trevliga och kunna andra sociala konstruktioner. Det är inte automatiskt att 

eleverna lär sig tillsammans av varandra då det beror på hur komplext spelet är. Är det 

ett väldigt enkelt spel så medför det att de inte behöver någon hjälp. 

 

Däremot så innebär inte spel automatiskt att eleverna blir motiverade och att lära sig 

tillsammans blir bättre. Till exempel så kan det finnas elever med 

koncentrationssvårigheter och som har svårt med att interagera med andra elever. Då 

kan det uppstå ytterligare problem om dessa eleverna skulle spela i grupp, utan med 

fördel kan spela enskilt. En informant ger exempel på detta hur surfplatta kan vara en 

lösning.  

 
Om jag har koncentrationssvårigheter till exempel och sitter med hörlurar 

och sin Ipad och jobbar matte. Då är ju det en större effekt för den personen 

än att den sitter i ett klassrum och jobbar i en mattebok eller faktiskt spelar 

ett spel med en kompis för det blir bara konflikter av det. För att hon eller 

han har sådana koncentrationssvårigheter. Då ger ju det bättre effekt av att 

sitta med en iPad, lite innesluten eller så. 

Berit 

 

Sedan tror även ett par informanter att spel kan vara till stor hjälp för de elever i 

matematiksvårigheter. Spel kan i detta fallet ses som ett sorts läromedel för att intressera 

eleverna och få de mer inkluderade i matematikundervisningen då de kan delta med 

elever oavsett kunskapsnivå. 

 
Jag tror att spel verkligen kan hjälpa barn i matematiksvårigheter, de får ett 

intresse för matematik och de vill jobba med spel. De får ofta hos 

specialpedagogen sitta och spela spel vid datorer. Det blir som en 

undervisning, man lär sig via spel. Och då blir det som ett läromedel 

egentligen. Man kan ju inte tvinga barnen. 

     Eva  
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5.3 Resultatsammanfattning 

 

Informanterna använde många olika typer utav spel, utom rollspel. De använde spel 

ungefär en gång i veckan till en gång i månaden. Främst var syftet med att använda 

matematikspel för att uppnå kunskapskraven eller utveckla förmågorna i matematik. 

Däremot var syftet också ofta att utveckla andra förmågor som är lättare att utveckla i 

samband med spel jämfört med andra arbetsmetoder. Informanterna nämnde också att 

spel kunde användas som en form av praktisk tillämpning för eleverna att visa vad de 

har lärt sig teoretiskt inom ett matematiskt område. Däremot visade inte eleverna den 

praktiska tillämpningen endast genom spel utan spel var ett sätt att kunna variera 

undervisningen och komplettera den. 

 

Spelen har betydelsen att de kan hjälpa eleverna med sin matematiska utveckling. 

Spelen kan stötta genom att eleverna blir mer motiverade av matematikundervisningen 

och öka motivationen. Spelen medgav ofta att mindre energi gick åt till att lära sig ett 

matematiskt innehåll och att eleverna kunde samtidigt bli mer fokuserad på det som var 

viktigt i matematikundervisningen. Avslutningsvis framfördes det att spelen har en 

potential till att få eleverna att arbeta och lära sig tillsammans, vilket informanterna 

uppgav kunde i många fall vara effektivare inlärning än att arbeta enskilt. 
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6 Diskussion 
 

I det här avsnittet diskuteras studiens metod och resultat. I metoddiskussionen diskuteras det 

kring valet av metod och intervjuguide. Dessutom diskuteras det kring de etiska 

övervägandena och kvalitetskriterierna. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet och 

möjliga förklaringar till varför det ser ut som det gör. Slutligen delges egna reflektioner och 

förslag på vidare forskning. 
 

6.1 Metoddiskussion 

 

Det passade bra med en kvalitativ forskningsansats. Vissa delar kunde ibland ha 

karaktären av, eller skulle kunna göras som en kvantitativ inriktning, särskilt första 

forskningsfrågan. Däremot var tanken med forskningsfrågan att ge 

bakgrundsinformation kring lärarnas användning. Tanken är att om de använder det 

mycket så kunde det visa på att det är betydelsefullt. Används det inte ofta eller knappt 

alls skulle det kunna visa på att spelen inte spelade en stor roll i klassrummet. 

 

Att använda kvalitativ intervju som metod användes till fördel för den här studien vilket 

kan kopplas till Bryman (2011) som beskriver detta som en lämplig metod för att 

studera människors erfarenheter. Informanterna kunde också öppna upp sig mer och det 

kunde visa sig att problemet om vad spel egentligen är visade sig vilket det förmodligen 

inte hade gjort med till exempel en enkät, där de snabbt och kortfattat hade besvarat 

frågorna. Med observation, som Kvale och Brinkmann (2014) också föreslår som en 

metod för att studera erfarenheter, hade det varit enklare att se hur användningen av spel 

hade sett ut i klassrummet. Däremot hade det inte gått att se vad läraren tänker kring 

syftet eller funnits möjlighet att veta om eleverna blir påverkade. Det skulle krävts 

observation under en längre period samt att det skett tester på eleverna. Den här typen 

av metod lämpar sig inte i ett självständigt arbete där det förekommer mycket 

begränsade resurser.  

 

Det som man borde tänkt på mer under intervjuerna är att vända vissa frågeställningar 

när lärarna säger att ”spel är jättebra och kan träna allt”.  Då skulle det vänts mer och 

frågat ”Vilka områden kan inte tränas med spel”, och vilka svårigheter det finns med 

spel. Detta skedde på ett par intervjuer vilket medförde att informanterna fick tänka 

kritiskt. Det som bör lyftas är att även om frågeställningarna vänds om så är detta inte 

en garanti för att få utförligare svar.  I vissa fall kunde det uppfattas att informanten vill 

veta vad det rätta svaret skulle vara på vissa av frågorna, men där man som 

intervjuperson ska försöka vara neutral.  

 

Som intervjuperson har jag utvecklats mycket under den här studiens gång. I många fall 

justerades frågorna mer under intervjun för att samtalet skulle bli mer levande och inte 

stela. Detta upplevde förmodligen också informanterna att de kunde slappna av mer. 

Däremot var det viktigt att läsa igenom frågorna och komma ihåg områdena i huvudet 

för att vara förbered och för att veta om syftet kan bli besvarat. 

 

I urvalet har det framförts att informanterna har olika år som aktiv lärare. Detta togs 

med för att det skulle kunna finnas en koppling mellan hur spel uppfattas som 

betydelsefull mellan informanterna. Det kan däremot inte ses några tydliga kopplingar 

mellan dessa och informanternas svar. 
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6.1.1 Informationskravet  

Alla informanter fick förhandsinformation där de fick veta att syftet med studien var att 

undersöka kring matematiksspels betydelse i undervisningen. Innan intervjuerna fick de 

också lite vidare information om vilka forskningsfrågorna var i studien. Lärarna verkade 

mer medvetna om vad intervjun skulle innefatta. Efter intervjuerna har den tredje 

forskningsfrågan justerats så den mer motsvarar det som informanterna svarade mot. Den 

tredje forskningsfrågan var tidigare nästan en omformulering av vad som nu är den andre 

forskningsfrågan. Genom att justera den medförde det att syftet blir tydligare besvarat och 

att informanternas svar lyfts fram på ett bättre sätt, anser jag. 

 

Det som borde lyfts upp i mailet är att intervjun kommer spelas in. Detta resulterade i att 

vissa blev osäker när jag frågade om det på plats varav en helst inte ville att jag gjorde det. 

Informanterna skulle kanske mentalt förberett sig bättre. Däremot hade det kanske varit 

svårare att få tillgång till informanter. Det viktigaste anser jag är att informanterna vet att 

intervjun endast används i forskningssyfte och att det anonymiseras. 

 

6.1.2 Samtyckeskravet 

Om samtycketskravet har uppfyllts helt kan diskuteras från olika synvinklar. Det är 

förmodligen lättare att acceptera eller neka intervju genom mailkontakt mer än till exempel 

telefonkontakt. Via telefon måste informanten direkt svara ja eller nej och kan bli stressade 

genom det, anser jag. Genom mailkontakt fick informanterna tid att fundera över förfrågan. 

Det som också skulle kunna ses som ett sorts tvång var att det fanns en mer personlig 

anknytning till vissa informanter vilket också skulle kunna göra det svårare att neka till 

intervju. Exempel på personlig anknytning kan vara hur man någon gång ställt upp som 

vikarie. Resultaten hade förmodligen inte ändrats i någon större utsträckning om jag inte 

alls hade en viss personlig anknytning till ett par av informanterna då inga personliga eller 

genanta frågor ställdes i samband med intervjutillfället. Sammanfattningsvis så förekom det 

inget aktivt tvång utan informanterna fick möjlighet att tacka nej till intervjun, vilket vissa 

tillfrågade gjorde genom att maila tillbaka eller ignorera mailet.  

 

6.1.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet har det tänkts mycket kring i denna studie. Det som kunde bli 

problematiskt ibland var vid bearbetningen av datan då det ibland blev förvirrande om vem 

som var vem då det gällde att hålla isär informanter och de olika kontexterna. Detta löstes 

bäst genom att behålla deras namn vid bearbetningen och sedan anonymisera i 

bokstavsordning med fiktiva namn. Det som kunde bli komplicerat var när vissa 

informanter befann sig på samma skola och att det var upp till mig att inte avslöja om vem 

som skulle bli intervjuad. Vissa informanter var gärna öppna med att de hade blivit 

intervjuade, men inte om vad som sagts medan vissa inte ville avslöja att de blivit 

intervjuade alls. Däremot agerade jag lika mot alla informanter att inte berätta vilka som 

deltagit eller exakt vad de andra informanterna sagt i intervjuerna.   

 

6.1.4 Nyttjandekravet 

Datan från intervjuerna har inte utnyttjats till något annat ändamål än i forskningssyfte i 

denna studie. Då informanterna fick påpekat att ändamålet endast är i forskningssyfte var 

detta till fördel då vissa informanter verkade mer lugna och mer bekväma med att berätta 

precis vad de tyckte. 

 
6.1.5 Trovärdighet 

Trovärdighet finns i denna studie då informanterna har fått bekräftat min tolkning av 

deras svar. Det som skulle kunna gjorts annorlunda är att informanterna även fått gå 

igenom en responsvalidering på den bearbetade datan och fått sitta och läsa igenom det 

mer noggrant än att avgöra det vid intervjutillfället. Detta skulle kunna göras om det 
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inte vore på grund av att studien hade en begränsad tid. Det kan diskuteras också om 

svaren hade varit mer splittrade om det kunde varit mer trovärdigt. I många fall tänkte 

de lika men kunde beskrivas olika och vara oense om ett par punkter. Vissa informanter 

tog upp vissa delar som andra inte gjorde. Däremot är det genom diskussion och 

detaljerade beskrivningar som hur andra människor kan läsa studien och göra 

bedömningen om det som skrivs kan anses som sant eller inte. 

 
6.1.6 Pålitlighet 

Studiens syfte har knappt justerats någonting under studiens gång. Däremot har 

forskningsfrågorna ändrats lite för att bättre stämma in med intervjupersonernas faktiska 

svar, men främst för att syftet ska bli mer korrekt besvarat. Intervjuguidens frågor har 

inte ändrats i någon större utsträckning utan de har bara justerats genom att vissa delade 

på sig för att jag som intervjuperson ska se så alla frågor kommer med. Däremot var det 

alltid att de kunde ändras lite under själva intervjun för att passa bättre in i 

sammanhanget. Det mest problematiska i studien har varit att hitta relevant 

forskningslitteratur till studien för att kunna konstruera och ställa så relevanta frågor 

som möjligt. För att kompensera för detta ställdes det mer allmänna frågor och vad 

deras syfte med spel var för att sedan till viss del utgå ifrån det. När intervjuerna var 

gjorda var det lättare att avgöra om vilken forskningslitteratur som var mest relevant 

och kunde justeras.  

 
6.1.7 Överförbarhet 

Överförbarheten anser jag är god i denna studie. Det har ställts följdfrågor och gjort att 

beskrivningarna kunde bli mer detaljerade. I den här studien har det skett tillräckligt 

många intervjuer för att jämföras med varandra, men inte för att med säkerhet överföra 

till en större skala. Det som däremot talar för att studien skulle kunna överföras till en 

större skala är då informanterna hade flera beröringspunkter där de tyckte lika, men 

beskrev det på olika vis. Hade det genomförts en större och mer omfattande 

undersökning kring betydelsen av spel så skulle det kunna vara att flertalet lärare svarar 

samma sak. Det är däremot inget säkerhet. 

 
6.1.8 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Då det är stora svårigheter att vara objektiv till fullo så gjordes det ändå försök till att 

vara det, särskilt vid analysen och resultatet. Det tänktes även extra att inte använda 

ledande frågor vid intervjutillfället. Genom användning av intervjuguide kunde ledande 

frågor lättare undvikas samt att det gav ett stöd över vilka frågor som skulle tas upp. Det 

svåra var att vara objektiv då det gällde att tolka datan då det kunde vara lätt att bli 

subjektiv då man delvis har förutfattade meningar. För att undvika subjektiviteten så 

mycket som möjligt fick jag som intervjuperson vara öppensinnad och fundera kring 

vad som verkligen var mina egna fördomar. Studiens resultat har på så vis inte 

påverkats av subjektiviteten i stor utsträckning då jag var medveten kring detta. 

 
6.1.9 Autenticitet 

Vid transkriberingen skrevs det mesta med. Det som togs bort var hur jag som 

intervjuperson tackade för intervjun då ingen relevant information för studien sades 

därefter. Det som förekom då var mest småprat. Frågorna om antal år som aktiv lärare 

förkom inte heller i transkriberingen utan fördes direkt in i tabellen under rubriken 

urval. För att få med en rättvis bild om alla informanternas uppfattningar och åsikter har 

citaten i resultatavsnittet försökt att fördelas mellan alla informanter där de lyfte fram 

delar som ansågs betydelsefulla.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 

En diskussion som väcktes hos de flesta informanter var om vad som verkligen är ett 

spel. I allmän folkmun hade de förståelse för vad det var, men analyserade man om 

vilka material som var spel skedde det en osäkerhet. Detta kan koppla till Heaths (2014) 

och Knutsdotter Olofssons (2009) diskussion kring begreppen spel och lek. Ofta går de 

begreppen in i varandra men att det ändå går att skilja dem åt så som ett par av 

informanterna kunde göra även om de inte hade en tydlig definition av begreppet. Jag 

tror att det inte är av största vikt om en aktivitet kallas för spel eller lek, men att det har 

ett syfte och en tanke bakom själva aktiviteten. Frekvensen av användningen av spel låg 

hos de flesta informanterna på ungefär en gång i veckan medan det hos någon var 

ungefär en gång i månaden. Jag anser att det inte går att se någon tydlig koppling mellan 

hur frekvent de används i förhållande till om det är betydelsefullt i undervisningen. 

Dessutom går det inte att se något förhållande mellan erfarenhetsåren och användandet 

av spel eller användandet av olika typer av spel.   

 

De flesta typerna av spel användes i undervisningen, förutom rollspel eller levande 

rollspel. Detta kan bero på många faktorer. Till exempel skulle det vara på grund av 

tidsbrist för att hinna med den typen av spel. Det skulle också kunna bero på att den 

typen av spel används enligt Heath (2014) för att gestalta en händelse och skulle då 

passa in i andra ämnen bättre än inom matematiken. Dessutom skulle det kunna bero på 

att rollspel och levande rollspel inte tänks som ett sorts spel utan mer utav en allmän 

aktivitet som kan ske i ett klassrum. På så vis kanske det används former av det utan att 

det kategoriseras som ett spel. 

 

Alla informanter nämnde att de använde tärningsspel i undervisningen. I Heaths (2014) 

kategorisering är inte tärningsspel en särskild kategori utan tillhör begreppen brädspel. I 

den här studien kunde det varit till fördel om det hade skiljts mer på brädspel och 

tärningsspel anser jag för att tydligare se om informanterna använder andra brädspel 

som inte nödvändigtvis måste innehålla tärning.  

 

När det frågades om vilka matematiska förmågor ur Läroplanen LGR11 (Skolverket, 

2011b) som kan tränas med hjälp av spelen så nämnde nästan alla informanterna att alla 

förmågorna kan tränas. Däremot så blev även vissa kritiska till att alla förmågor inte 

tränas samtidigt eller delar av förmågorna inte tränas. Tydligast var det med 

problemlösningsförmågan. Alla nämnde att eleverna tänker strategiskt och kan stöta på 

problem som de måste lösa, men att det ofta inte förekommer öppna problem. 

Problemen brukar ofta inneha ett svar. 

 

Det som var mest intressant var hur informanterna påpekade att allt matematiskt 

innehåll kan tränas med spel, men att det som oftast tränas är taluppfattning och de fyra 

räknesätten. Detta kan kopplas till Namsoo LeeAnn med flera  (2012) som nämner att 

aritmetik tränas med hjälp av spel. Det som däremot vissa informanter nämnde var att 

områden som geometri eller vikt och längd skulle vara områden som tränas minst med 

spel. Själva begreppen går att träna men inte själva upplevelsen där det är av fördel att 

till exempel laborera om vad till exempel ett kilo är.  

 

Förutom att matematik tränades så kom det in många andra sociala färdigheter, varav 

vissa är speciellt tränade genom spel, till exempel turordning. Samarbete tränades också 

genom spel. Samarbete kan jag tycka är en viktig del för att lära sig matematik 

tillsammans, att utveckla kommunikationsförmågan. De sociala förmågorna är 
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någonting som jag tror kan ha inverkan i fler ämnen än bara matematik. Däremot tror 

jag att till exempel samarbete kan underlätta hur man kommunicerar och lär sig av 

varandra. Då vissa informanter trodde att inlärningen kan ske bättre tillsammans så 

gäller det att utveckla samarbete. I samarbete kan det innebära att man måste turas om. 

Det kanske inte har en direkt inverkan på inlärningen och att matematikkunskaperna 

ökar, men att sociala färdigheterna gör det enklare för eleven att handskas med 

metoderna på ett effektivare sätt och att inlärningen blir effektivare och sparar in tid. 

Det är inget som jag kan konstatera i den här studien men som jag personligen tror på. 

Vissa informanter nämnde däremot att inlärningen kan bli mer problematisk genom 

spel, särskilt de eleverna med koncentrationssvårigheter eller generella problem med 

interaktion. Dessa lär sig då oftast bättre av att jobba enskilt, men där de ändå ibland får 

träna på att interagera med andra, vilket kan då göras genom spelande. 

 
Ett tydligt syfte med användandet av spel var att eleverna tidigare hade lärt sig 

bakgrundsfakta eller teorin kring ämnesområdet och att de sedan ska praktisk visa att de 

innehar kunskaperna. Men förutom att eleverna ska visa, är det viktigt att läraren ställer 

utmanande frågor och diskuterar kring spelen för att spelen ska få en betydelse för 

lärandet. Flertalet forskare, såsom Ke (2008), Kablan (2010) och Bragg (2007), trycker 

på att eleverna måste få feedback kring vad de har lärt sig och få chansen att reflektera 

kring spelet. Däremot var inte informanterna helt överens om hur medvetna eleverna 

behöver vara av att de lär sig matematik. Det tar å ena sidan inte lika mycket energi om 

de måste reflektera och vara medvetna om lärandet. Dessutom anser vissa att det är 

lärarens jobb att bedöma om eleverna kan eller inte kan och inte alltid elevens ansvar. 

Däremot är det viktigt anser vissa informanter för eleven att själv vara medveten om att 

den har lärt sig så det blir tydligt för denne själv och har självkännedom kring sitt 

lärande. Denna diskussion skulle kunna kopplas till begreppet ludifiering som Linderoth 

(2014) beskriver. Har eleverna ingen medvetenhet om vad de lär sig kanske de inte 

reflekterar om vad som är en meningen i spelet i jämförelse med verkligheten eller 

reflekterar vad saker i spelet verkligen betyder. Däremot nämner ingen informant om 

eleverna har svårigheter att skilja på det som händer i ett spel i jämförelse med det som 

händer i verkliga livet. Däremot skulle jag kunna tänka mig att elever som har någon 

form av autism eller elever som har svårigheter om de tar ord bokstavligen, att de kan 

ha större problem med ludifiering än andra. Det bör då vara ännu viktigare att reflektera 

kring lärandet och tydliggöra vilka kunskaper det är som visas. Det behöver alltså ske 

en kontextualisering och kunna se samband som Nilsson (2006) framhäver.  

 

Ytterligare ett syfte med användandet av spel var för att eleverna skulle få uppleva en 

annan sorts praktisk arbetsmetod så matematikundervisningen kunde bli varierande. 

Spel var inte den arbetsmetod som användes i första hand utan användes mer som ett 

komplement till undervisningen. Nilsson (2006) menar att spel kan göra så att abstrakt 

matematik blir mer konkret vilket leder till att undervisningen blir meningsfull. Spel har 

alltså betydelse för att eleverna ska kunna känna meningsfullheten med matematik och 

samtidigt ge motivation att till exempel utföra beräkningar. Även om lärarna generellt 

hade olika syften som var tydliga så kan det diskuteras huruvida de mer detaljerat 

användes i undervisningen vilket har stor betydelse för elevernas inlärning. Däremot ges 

inte detta något större utrymme i den här studien. 

 

Informanterna var eniga om att matematikspel gör eleverna allmänt mer motiverade till 

matematiken och att arbeta. Linderoth (2014), Bragg (2012) och Kablan (2010) för 

diskussion om matematikspel och motivation. Det som känns mest angeläget att 

diskutera är att det bör finnas en balansgång mellan att spel ska vara underhållande och 
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lustfyllt och hur eleverna lär sig det matematiska innehållet. Ett par av informanterna 

nämnde att det är lättare att lära sig om det är roligt men att det kan medföra risken att 

eleverna inte lär sig någonting alls utan det bara är roligt att spela. Detta påpekar 

verkligen Kablan (2010) som en av riskerna med användandet av spel. Som lärare bör 

man vara aktsam på detta och observera om vad som verkligen händer under 

matematiklektionen. 

 

Vissa informanter tog upp att spel kan innebära många fördelar för de elever med 

matematiska svårigheter. Detta kan kopplas till det Barret och Fish (2011) beskriver om 

hur elever med matematiska svårigheter som tränade kunde ligga på samma nivå som de 

övriga eleverna fast de haft mindre traditionell undervisning. Det som gick att få fram i 

den här studien var däremot att elever med koncentrationssvårigheter eller problem med 

att interagera med andra så kan spel ge en motsatt effekt och på så vis inte bidra till 

matematiskt lärande. Det som däremot talar för att spel ger positiv effekt för elever med 

svårigheter är att intresset för matematik väcks samt att det tar mindre energi så det kan 

läggas mer på själva färdighetsträningen eller de moment som eleverna behöver träna. 

Motivation och energiåtgången kan alltså höra samman. Däremot är det som tidigare 

beskrivet att det måste ske reflektioner och att eleverna får feedback för det som de 

presterat. Att det tar mindre energi skulle kanske kunna ha att göra mer att som Bragg 

(2012) säger att spel ger ett lustfyllt lärande och det underlättar för lärandet. Det blir 

alltså mer lättsamt. Däremot måste det reflekteras om spelen förespråkar flera forskare 

så eleverna har ett metakognitivt förhållningssätt. 

 

Det som jag också kan se som fördel med spelen är att det går att utvinna extra tid. En 

del informanter som nämner att spel används i slutet eller för att mindre energi behövs 

gör att när eleverna är trötta och har svårt att orka räkna så finns det en möjlighet att 

hålla på en liten längre stund genom att spela spel. På så vis kan tiden användas mer 

effektivt. Genom spel så diskuterar ett par informanter att eleverna blir mer fokuserade 

och koncentrerade på själva spelet och blir inte lika distraherade av andra aktiviteter. 

Det hittades ingen forskning som tydligt går in på detta, men jag tror att det kan ha att 

göra med att de är mer engagerade och motiverade att spela istället för att göra andra 

aktiviteter. Att lära sig matematik genom spel blir oftast mer betydelsefullt för eleverna.  

 

Generellt var lärarna medvetna om vad spelen utvecklar genom att ha testat dem själva 

och har ett tydligt syfte med att använda dem. Dessutom är de då medvetna om vad 

spelen lär ut. Det kan kopplas till Linderoth (2014) och hur lärarna har tydlig koll på 

spelsystemet. Dessutom har de ändå en del tänkt kring temat på spelet då det ändå måste 

se lite roligt ut, även om detta inte är huvudfokus. Det som de flesta informanterna 

också framhävde, vilket kan kopplas till det Ke (2008) beskriver, att spel inte 

automatiskt innebär att eleverna lär sig matematik bättre utan det är ändå viktigt att 

förhålla sig kritiskt. Det viktiga är alltså inte arbetsmetoden eller arbetssättet som 

används utan det är hur läraren har ett tydligt syfte och mål med det som görs i 

matematikundervisningen. Spel behöver alltså inte vara den ultimata lösningen för 

elevernas matematiska inlärning. 

 

6.3 Avslutande reflektioner 

 

Som en generell uppfattning så verkar spel ändå vara en av de saker som är ultimata att 

använda i undervisningen. Däremot kan det förekomma vissa risker med att använda 

spel i matematikundervisningen som man som lärare måste vara medveten om.  De 

flesta barn som jag själv sett och hur jag själv var som ung så var det roligt att spela spel 



  
 

30 

under matematiklektionen. Det intressanta var hur länge man kunde spela utan att man 

var uttråkad och ville avsluta spelet. Däremot var det vissa tillfällen där man inte 

reflekterade över vad man gjorde eller fick respons på det som gjordes. Ibland kunde 

spelet bara vara för lustens skull. Så som helhet var spel av stor betydelse för ens 

inlärning då det är de roliga stunderna som man minns som starkast. Däremot fick man 

ingen respons på det som gjordes och kunde korrigeras eller tänka på andra sätt. Med 

det så kan man säga att det finns risker med spel som man som lärare måste vara 

medveten om samt att de inte kan användas vid alla tillfällen. Tänker man på detta och 

har ett tydligt syfte kan spel vara en stor tillgång till att undervisa i matematik. 

 

6.4 Vidare forskning 

 

Att undersöka kring spels betydelse har varit ett mycket intressant ämne och där det 

fortfarande finns oklarheter. Något som väckte vidare funderingar är bland annat om hur 

spel används i matematikundervisningen där metoden skulle kunna vara att observera 

matematiklektionerna. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att fokusera på ett visst 

spel som tränar ett specifikt område för att se om lärare gör skillnader kring 

användandet av det. På så vis kanske det går att se hur spelet ger olika effekter beroende 

på till exempel medium. Att titta på ett specifikt spel utifrån olika medium samt hur det 

kan påverka lärandet kan också vara av intresse då jag själv har fått uppfattningen att 

det kan ge olika påverkningar, samtidigt som att det inte behöver bli någon skillnad alls.
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

  

Examensår? 

År som aktiv lärare? 

 

 

1. Hur ofta använder du spel i matematikundervisningen? 

2. Vilka typer av spel använder du i matematikundervisningen 

-kan du ge exempel på spel som används ofta i undervisningen? 

 

3. När, alltså under matematiklektionen, används spel i undervisningen? 

4. Har du testat spelen tidigare innan de används i undervisningen 

5. hur stor erfarenhet anser du att du har av spel i allmänhet i undervisningen? 

 

6. Vad har du för syfte och mål med att använda spel i matematikundervisningen? 

7. Vilken påverkan ger egentligen spelen på elevernas matematiska     

kunskapsutveckling? 

8. Blir effekterna av spelen så som du hade tänkt dig? 

9. Om det inte blev som du tänkt dig, vad kan det bero på? 

 

10. Vilket matematiskt innehåll tränas med hjälp av spelen anser du? 

11. Vilka matematiska förmågor tränas med hjälp av spel? 

12. Vilka andra kunskaper tränas med hjälp av spelen anser du? 

13. Finns det matematiska förmågor som är svårare att träna med hjälp av spel? 

 

14. Ser du skillnader eller likheter på effekterna beroende på typen av spel som 

används?  

 

 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B Mail 

 

Hejsan N.N! 

 

Mitt namn är Linda Engqvist och läser sista året som grundskolelärare 

med inriktning F-3 på Linnéuniversitetet. Jag har påbörjat ett 

examensarbete där syftet är att undersöka vad olika typer spel har för 

betydelse på lärandet i matematik för årskurserna 1-3. 

 

För att genomföra undersökningen har jag valt att intervjua lärare som 

jobbar aktivt inom någon av årskurserna mellan 1-3. Kravet för att delta i 

intervjun är att man har lärarlegitimation samt att man någon gång 

använt spel i matematikundervisningen. Intervjun kommer att vara 

anonym och endast användas i forskningssyfte. 

 

Jag skulle vara oerhört tacksam om du har möjlighet att undvara en 

halvtimme och delta i en givande intervju. Under vecka 17 har jag varje 

dag till förfogande. Skulle det inte gå i den veckan så kan jag undvara 

vecka 18 också. För att göra det så smidigt som möjligt skulle du kunna 

skicka förslag på tider som passar dig bäst. 

 

Har du ytterligare frågor så finns jag via mail, Lin***.com eller på mobilen: 

07****** 24. 

 

Tusen Tack på förhand! 

Linda Engqvist 

 

 

 

mailto:Linda.Engqvist.92@gmail.com

