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Lära genom att spela  

möjligheter och begränsningar med tärningsspelet Yatzy i matematikundervisningen i 

åk 1-3 

 

Learning through games  

possibilities and limitations in using the dice game Yatzy for educational purposes in 

mathematics in grade 1-3 

 

Abstrakt 
Syftet med denna studie var att se hur Yatzy går att använda i matematikundervisningen 

i årskurs 1-3. Genom observationer och intervjuer med tre lärare har möjligheter och 

begränsningar med spelet i undervisningen undersökts. Vidare har syften och 

sammanhang då Yatzy kan vara givande för elevernas lärande undersökts. Resultatet 

visar att spelet går att anpassa till undervisning inom flera områden. Spelets potential är 

som störst vid undervisning av addition, multiplikation, huvudräkning och vid 

synliggörande av strategier. Yatzy är också givande vid sannolikhetslära. Spelet gav 

också möjlighet för eleverna att lära av varandra, samarbeta och utvecklas socialt. 

Vidare framkom att planering och anpassning av spelet var av avgörande roll för utfallet 

av aktiviteten.  
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1 Inledning 
När jag varit ute i klasser på verksamhetsförlagd utbildning har jag sett att spel i 

matematikundervisningen varit något som engagerat många elever, inte minst de som 

annars inte alltid visat intresse för att arbeta i sina matematikböcker. Elevernas visade 

engagemang för spel är något som väckt intresse hos mig. Spel jag sett har varit av olika 

varianter som brädspel, kortspel och tärningsspel. Just tärningsspel har jag fastnat för då 

jag sett att de varierats på många olika sätt och till olika syften. Därför syftar denna 

undersökning till att undersöka hur tärningsspelet Yatzy kan användas i undervisningen. 

Yatzy består av 5 tärningar och ett poängblock. Genom att slå olika kombinationer med 

tärningarna samlar man poäng (Breithel, 2015).  Spelet kategoriseras som strategispel, 

då man i spelet gör strategiska val, men har också inslag av tur eftersom dessa val 

begränsas av resultaten av tärningskasten (Heath, 2014). I denna undersökning tillåts 

lärarna anpassa spelets fokus och regler till sin elevgrupp. 

 

För att ta reda på hur Yatzy kan användas i undervisningssammanhang kommer tre 

aktiviteter med Yatzy observeras i olika klasser, med olika lärare. Klasserna varierar 

från årskurs 1-3 då det är möjligt att spelet kan användas på olika sätt till olika 

årskurser. Genom att lärarna själva får möjlighet att variera spelet finns fler möjligheter 

att använda spelet i olika sammanhang och på sätt som passar eleverna. Eftersom syftet 

med undersökningen är att se hur spelet går att använda i undervisningen behövs 

friheten att anpassa det, precis som med andra pedagogiska verktyg. Syftet är att finna 

hur spelet går att använda i matematikundervisningen samt vilket matematiskt innehåll 

som går att förmedla till eleverna med hjälp av Yatzy. Meningen är att ta vara på lärares 

erfarenheter av vad som gör undervisning givande för att se spelets möjligheter och 

begränsningar att ge eleverna givande lärandesituationer i matematik. Att se 

pedagogiska vinster och anpassa aktiviteter för att på bästa sätt uppnå det tänkta syftet 

med aktiviteten är något jag sett att verksamma lärare gör skickligt. Därför är 

verksamma lärares perspektiv min utgångspunkt.  

 

Löwing (2004) betonar vikten av lärares pedagogiska val. Läromedel och 

undervisningsmaterial är exempel på ramar som antingen kan utveckla eller begränsa 

eleven. Hur dessa används är avgörande för om situationen blir givande för eleverna 

eller ej. Lärare bör ha elevens förkunskaper och individuella utveckling i åtanke vid val 

av dessa ramar. Författaren skriver att det är vanligt att laborativa material så som spel 

används i undervisningen utan någon djupare reflektion, vilket endast bidrar till att hålla 

eleverna sysselsatta. För att eleverna ska kunna ta till sig matematiken i laborativa 

aktiviteter krävs att de används med eftertanke (Löwing, 2004). Samtidigt är lärare 

generellt positiva till laborativt material i matematikundervisningen. Vanliga 

uppfattningar är att eleverna får använda flera sinnen och blir motiverade även i andra 

matematiksammanhang (Rystedt & Trygg, 2010).  

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), 

vidare i texten nämnd som Lgr 11, beskriver i kursplanen för matematik att eleverna ska 

ges möjlighet att utveckla en rad matematiska förmågor så som 

kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga. I det centrala innehållet för årskurs 

1-3 beskrivs att eleverna ska få arbeta med de fyra räknesätten och olika metoder att 

lösa tal exempelvis huvudräkning, skriftligt och med hjälp av miniräknare (Skolverket, 

2011). Syftet med denna undersökning är att finna hur dessa förmågor och det centrala 

innehållet går att utveckla och förmedla med hjälp av Yatzy i matematikundervisningen.  
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2 Syfte 
Syftet är att se hur Yatzy kan användas i matematikundervisningen i åk 1-3 ur ett 

lärarperspektiv. 

 

2.1 Frågeställningar 
Vilka möjligheter och begränsningar ser lärare med Yatzy i matematikundervisningen? 

 

I vilka syften och sammanhang ser de spelet som speciellt givande? 
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3 Teoribakgrund 
Teoribakgrunden inleds med att behandla laborativ undervisning i matematik. Avsnittet 

fortsätter sedan med elevers motivation till ämnet och avslutas med det matematiska 

innehåll som är relevant för de aktiviteter lärarna utfört. 

 

3.1 Laborativ undervisning 
Inledningsvis beskrivs i avsnittet vad laborativt arbete innebär samt viktiga aspekter 

gällande hur laborativa moment används. Fortsättningsvis behandlas kopplingen mellan 

abstrakt matematik och elevernas konkreta situationer. Avsnittet avslutas med teori 

gällande spel i matematikundervisningen. 

  

3.1.1 Att arbeta laborativt 

Laborativ matematikundervisning innebär att man lär med hjälp av flera sinnen. Till 

skillnad från att arbeta i exempelvis en lärobok undersöker man något med hjälp av 

någon form av konkret aspekt, exempelvis laborativt material. Laborativa material är 

fysiska föremål man kan ha som stöd när man löser matematiska uppgifter, dessa kan 

man röra vid och flytta på, exempelvis klossar och stavar (Rystedt & Trygg, 2010). De 

laborativa material som finns går att dela in i tre kategorier; vardagsföremål, 

pedagogiska material och spel. Pedagogiska material är till skillnad från vardagsföremål 

skapade i syftet att användas i undervisning. Vardagsföremål är i sin tur  föremål som 

finns i ens omgivning och som används i undervisningen, men som är skapade i annat 

syfte. Spel ställs vid sidan om dessa kategorier (Szendrei, 1996). Syftet med laborativa 

material är att konkretisera abstrakt matematik (Moyer, 2001).  

Då syftet med laborativa material är att ge elever möjlighet att koppla mellan konkret, 

abstrakt och olika representationer går det inte att låta elever utföra aktiviteter utan 

reflektion (Rystedt & Trygg, 2010). Även Malmer (2002) betonar vikten av att 

laborativa material används på ett genomtänkt sätt. Används materialen utan djupare 

eftertanke är risken att läraren går miste om deras fördelar. Författaren menar även att 

elevers lärande bör ha utgångspunkt i deras konkreta värld, för att sedan bygga vidare 

med en djupare förståelse och abstrakta former (Malmer, 2002). Samtidigt finns det 

viktiga aspekter att ha i åtanke när man planerar att använda laborativa material. En fara 

är att lärare ser laborativt material som konkretiserande i sig, vilket kan leda till att 

materialet inte tillför något i undervisningen. För att matematiken ska bli synlig för 

eleverna krävs att materialet tillskrivs en konkretiserande funktion, eftersom materialet i 

sig självt inte har det. Hur lärare ser på och använder sig av materialet är alltså helt 

avgörande för materialets möjligheter (Löwing & Kilborn, 2002). 

3.1.2 Abstrakt matematik i konkreta situationer 

Moyer (2001) har genom observationer och intervjuer med lärare undersökt hur lärare 

använder laborativt material samt dess betydelse för undervisningen. Hon beskriver att 

läraren har en viktig roll vid ett laborativt arbetssätt. Lärarens uppgift är då att styra 

eleverna så att de lär sig att koppla ihop abstrakt matematik med konkreta situationer. 

Att koppla mellan abstrakt och konkret är avgörande för att synliggöra matematiken. 

Ytterligare en viktig aspekt är att ge eleverna sammanhang i sin kunskap, för att tidigare 

och ny kunskap ska relatera till varandra. Ges inte ett sammanhang finns risken att 

laborativa moment inte ses som matematik utan som enskilda aktiviteter separerade från 

övrig matematikundervisning. Att uppfylla denna roll är en utmaning för 

matematiklärare (Moyer, 2001). Även Löwing (2004) har funnit avgörande aspekter 

gällande lärares roll vid laborativa moment. Genom att observera lärares sätt att 
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undervisa i matematik har hon funnit viktiga aspekter av matematikundervisningen. 

Hon beskriver att lärares sätt att uttrycka sig kring matematik är av stor vikt. För att 

elever ska lära sig att använda ett korrekt matematiskt språk krävs inte bara att läraren 

använder korrekta begrepp, utan även synliggör och tar upp begrepp som berörts vid 

laborativa moment. Detta är viktigt då vardagliga och matematiska termer kan skilja sig 

åt, vilket kan behövas förtydligas då elever arbetar i vardagliga situationer. I 

vardagsnära situationer tenderar matematiska termer att glömmas eller prioriteras bort 

(Löwing, 2004). 

Moyer (2001) har i sin studie funnit att det inte är ovanligt att lärare behandlar 

laborativa moment som en form av belöning. Lärarna ser aktiviteterna som ”rolig 

matematik” som eleverna får ägna sig åt när de arbetat bra. Då skapas en klyfta mellan 

de olika sätten att arbeta. De laborativa momentens huvudsakliga uppgift blir då att vara 

roliga, medan övriga arbetssätt blir ”riktig matematik”. Detta skickar fel budskap t ill 

eleverna som då kan uppfatta laborativa arbetssätt som separerat från matematiken, 

vilket kan medföra att de inte ser något matematiskt innehåll i de laborativa momenten. 

Författaren menar att det krävs att elevens tidigare uppfattningar om matematik kopplas 

till materialet, vilket inte kan ske om matematiken inte är synliggjord. Utan att 

matematiken synliggörs kan inte eleverna förstå det matematiska innehåll som 

aktiviteten syftar till att förmedla, eftersom aktiviteterna i sig självt inte förmedlar något 

till eleverna (Moyer, 2001). 

Löwing (2004) beskriver att gemensamt för alla sätt att synliggöra matematiken är att 

det inte sker automatiskt, utan är något som man aktivt gör. För att eleverna ska se 

matematiken i uppgifter krävs att läraren har ett mål med dem samt att eleverna vet om 

detta mål. Annars är risken att eleverna utför laborativa moment utan djupare reflektion 

och därför inte heller ser matematiken i dem. Vidare menar hon att det är avgörande att 

lärare ser situationer ur elevers perspektiv. Då det matematiska innehållet är uppenbart 

för läraren finns risken att man annars talar förbi varandra. Lärarens sätt att konkretisera 

eller förklara riskeras därför bli obegriplig för eleverna, eftersom de matematiska 

tankarna bakom konkretiseringen upplevs som självklar för läraren. Författaren har i sin 

studie också funnit att det krävs att aktiviteterna ingår i ett större sammanhang. Med det 

menas att de laborativa momenten är en del i övrig undervisning och hör ihop med den. 

På så vis blir inte laborativa uppgifter en lösryckt sysselsättning utan koppling till 

matematiken, utan ingår istället i ett större system av kunskap eleverna har nytta av 

även i andra situationer (Löwing, 2004). 

Malmer (1997) är hedersdoktor vid Malmö högskola och har givit ut en mängd böcker 

som behandlar matematikdidaktik. Hon har genom erfarenheter kombinerat med 

forskningsresultat funnit att elever under laborativa aktiviteter ofta visar att de kan 

resonera och komma fram till lösningar genom att undersöka. Däremot är det vanligt att 

eleverna inte kan förklara hur de löst uppgiften, vilket tyder på att de är mogna att i 

konkreta situationer visa sina tankar, men inte är redo att göra det varken muntligt eller i 

symbolform. Att förklara hur man resonerat är något som behöver ges tillfälle att öva 

på. Författaren likställer skillnader i elevers förmåga att lösa uppgifter konkret och i 

abstrakta sammanhang vid att eleverna knäcker koden när de lär sig läsa. Det innebär att 

symbolerna bör läggas till när eleverna redan har viss förståelse (Malmer, 1997). 

Elevernas kunskapsprocess bör utgå från det konkreta för att sedan kopplas till det 

abstrakta. Syftet är då att skapa förståelse genom att utgå från elevernas tidigare 

kunskap och erfarenheter, vilket gör aktiviteten meningsfull (Malmer, 2002).  
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Laborativa material har möjligheten att ge eleverna en bredare bild av matematiken 

genom att de kan arbeta med flera representationer (Rystedt & Trygg, 2010 ; Malmer, 

2002). Även McIntosh (2008) lägger stor vikt vid att eleverna behöver förstå matematik 

genom flera representationer. Exempel på representationer är ord, bilder, symboler och 

föremål. Att kunna växla mellan olika representationer utan svårigheter är nödvändigt 

för att kunna välja strategi för uträkningar, samt avgöra vad som är relevant och 

irrelevant i matematiksammanhang. Det är omöjligt för eleverna att klara av 

omvandling mellan representationer utan att ha utvecklat sin förmåga att transformera 

abstrakt matematik till konkreta situationer och tvärtom. Förmågan att omvandla 

matematiken på ett sådant sätt är inte en självklarhet att eleverna lär sig, utan kräver 

explicit undervisning. Att lösa tal i symbolform kräver inte samma kunskaper som att 

omvandla mellan olika representationsformer. Han menar också att det inte är helt 

ovanligt att mycket tid läggs åt att arbeta i symbolform, men inte i andra 

representationer. Att låta eleverna utveckla sin förmåga att omvandla mellan olika 

representationer är av stor vikt då matematiken inte alltid är i symbolform. Processen att 

utveckla den förmågan menar författaren går att göra genom att arbeta med laborativt 

material i kombination med situationer som är vardagsnära för eleverna. Om en elev har 

svårt att växla mellan representationer är det en indikator på bristande förståelse, vilket 

då bör läggas fokus på (McIntosh, 2008). 

3.1.3 Spel i undervisningen 

Spel har länge varit en del av undervisningen i skolan (Heath, 2014). Flera spel som 

varit populära under en lång tid används fortfarande, men traditionella spel har fått ge 

utrymme åt spel i digitala former i debatten kring undervisning. Författaren menar att 

detta uppsving av spel i undervisningen som digitala spel för med sig  bidrar med 

kunskap som inte bara går att applicera på digitala spel, utan även på traditionella 

varianter. Spel är laborativa till sin natur då det krävs att man resonerar, upptäcker och 

testar sig fram. Vidare menar han att vissa förutsättningar krävs för att användandet av 

spel ska vara givande i undervisningen. Dels krävs att spelet i sig möjliggör elevers 

lärande och dels krävs att läraren är så pass bekant med spelet att förståelsen för 

passande utmaningar, möjligheter och svårigheter är möjliga att identifiera. Om spelet 

inte är utformat för eleverna eller lärarens syfte går det att anpassa, huvudsaken är att 

spelet är designat på ett sätt som ger möjlighet till lärandesituationer. Spel har fördelen 

att det på många vis påminner om lek, med en tydlig skillnad i att spel har regler och 

överenskommelser att förhålla sig till. Genom att använda spelets former så som 

bestämda regler, poäng och dess tävlingskaraktär kan man skapa motivation hos de 

spelande (Heath, 2014).  

 

Löwing och Kilborn (2002) menar att man för att öka elevers förståelse bör utgå från 

situationer som är mer naturliga och bekanta för eleven än att endast arbeta med 

symboler. Det är däremot inte alltid möjligt att förklara matematik med en 

vardagssituation. I dessa situationer känner lärare sig ofta pressade att konkretisera 

vilket kan leda till missförstånd hos eleverna. Spel menar författarna är bra i dessa 

situationer då läraren själv kan konstruera eller anpassa dem. Det finns en stor möjlighet 

att förklara matematiska lagar med hjälp av spel, då de blir tydliga och spelen därmed 

kan ha en förklarande verkan. Matematiken kan då lyftas fram på ett sätt eleverna kan 

förhålla sig till och förstå, till skillnad från om man inte använt spelet och därmed 

stannat kvar i den abstrakta matematiken. Även i dessa situationer betonas att syftet 

med spelen måste framgå. Om eleverna endast sysselsätts med spelet går den 

förklarande aspekten lätt förlorad (Löwing & Kilborn, 2002). Även Heath (2014) 

beskriver att tillämpningen av spel är av stor betydelse. Han liknar spel vid andra 
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pedagogiska verktyg och beskriver att det som i all annan undervisning krävs planering 

och att man känner till spelet väl. Annars finns en risk att bristen på förståelse hindrar 

att aktiviteten blir meningsfull, då viktiga möjligheter kan gå till spillo. Precis som vid 

andra arbetssätt finns det också tillfällen då spel är mer eller mindre lämpliga, vilket är 

något pedagoger behöver förhålla sig till. Författaren föreslår då att man som pedagog 

frågar sig vilket syfte aktiviteten har, om spelet kan hjälpa eleverna uppnå detta syfte 

samt om eleverna klarar av att utföra aktiviteten, både kognitivt och om miljön och 

utrustning tillåter det (Heath, 2014).  

 

Bragg (2012) har genom att observera skillnader mellan lektioner med spel och 

lektioner med annan undervisning undersökt hur spel påverkar elevers beteenden. 

Spelen som använts går ut på att resonera sig fram till rätt tal med hjälp av en 

miniräknare och spelas i par eller grupper. Under lektionerna där eleverna spelade var 

eleverna mer aktiva, diskuterade mer och lade mindre tid på sådant som inte hör till 

undervisningen. Skillnaden mellan de olika passen var tydlig trots att samma lärare höll 

alla lektioner och passen utan spel varierades. Författaren beskriver att eleverna var mer 

engagerade och till synes hade roligare under passen med spel, än de utan. Att eleverna 

hade roligt menar hon är förklaringen till att mer tid ägnades åt matematiken under 

lektionerna. Ytterligare en fördel hon funnit är att elever lärde av varandra när de 

spelade. Genom att förklara för varandra och resonera när någon inte förstod behövde 

inte heller läraren hjälpa elever lika ofta under passen, vilket gjorde att tiden eleverna 

spenderade på att vänta blev kortare. Spel kan alltså ha en positiv verkan på elevers 

lärande i matematik, dock betonas att spelet måste ha ett tydligt matematiskt syfte 

(Bragg, 2012). 

 

3.2 Motivation och intresse för matematikämnet 
Bragg (2007) har genom observationer och intervjuer med lärare och elever studerat hur 

elever ser på spel i matematikundervisningen. Hon har funnit att elever generellt är 

positiva till möjligheterna med att lära genom att spela. Efter att eleverna under en 

längre period arbetat med två spel i undervisningen visar det sig dock att flera elevers 

attityder till spel i undervisningen förändrats till det negativa. Att det förändrats till det 

negativa menar hon beror på flera faktorer. Dels tyckte flera elever att det blev tråkigt 

att spela samma spel flera gånger, dels tyckte andra att spelen var för svåra och därför 

krävde för mycket. Hon menar att eleverna vanligtvis fått spela enkla spel som belöning 

när de arbetat klart med andra uppgifter och därför förväntat sig att dessa spel inte heller 

skulle vara krävande för dem. Kontrasten däremellan menar hon påverkat deras attityder 

negativt. Alla elever kunde dock i intervjuer beskriva och ge exempel på tillfällen då de 

lärt sig något genom spelen. Som helhet visade studien att eleverna trivdes med att lära 

sig med hjälp av spel, att de var delaktiga samt att de hade roligt medan de lärde sig 

matematik (Bragg, 2007). Även Moyer (2001) påpekar att elever finner spel 

underhållande men betonar att det inte innebär att eleverna automatiskt lär sig. Det är av 

avgörande betydelse för elevernas lärande att spelen används på sätt som gör att 

matematiken blir synlig för eleverna. Spels underhållande karaktär bör användas för att 

engagera elever till matematikaktiviteter där matematiken tydligt framgår för eleverna. 

Författaren menar att situationer där elevernas tidigare förståelse och matematiken möts 

är en utmaning för lärare att skapa. 

 

Bragg (2007) har funnit att spel är passande för elever som annars behöver mycket 

vägledning i matematik. Genom att spela klarade eleverna av att utföra uppgiften och ta 

sig förbi hinder utan hjälp under spelets gång. Eleverna förklarar i intervjuer att miljön 

när de spelade var mindre dömande, då de inte kände att de gjorde ”fel” på samma sätt 
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som vid andra aktiviteter. När de spelade fanns möjligheten att utan större fokus på 

deras felaktiga lösningar försöka igen på ett nytt sätt. Författaren menar att för att 

eleverna ska bli mer positiva till att lära genom spel är diskussioner kring spelen och det 

matematiska innehållet effektivt. Genom att diskutera och resonera kring aktiviteterna 

blir eleverna medvetna om att de lär sig, vilket kan göra att de känner ytterligare 

motivation att spela (Bragg, 2007). Malmer (2002) beskriver att inte minst de elever 

som annars har svårigheter i någon del av matematiken gynnas av laborativa aktiviteter. 

Ofta beror svårigheterna på begränsningar i att hantera abstraktion, något som undviks 

genom att arbeta med laborativa material. Genom att använda fler sinnen när eleven 

arbetar möjliggörs lärande av matematiska föreställningar och begrepp på ett annat sätt 

än utan konkretiseringen. Hon menar också att eftersom eleven klarar av uppgifterna 

och förstår, leder det inte minst till att deras motivation och lust till ämnet ökar. 

Anledningen till att eleverna i sådana situationer behärskar konkreta uppgifter som 

exempelvis med laborativt material, är att arbetet sker i andra representationsformer. 

Det medför att olika representationsformer är något som bör ha en självklar del i 

undervisningen. Författaren lyfter även fram att elever utvecklas som mest vid arbete i 

par eller små grupper. Eleverna får vid sådant arbete resonera, diskutera och lära av 

varandra. Det sociala samspelet är komplext, men författaren betonar att det finns 

potential till ökad motivation för matematikämnet genom att eleverna arbetar 

tillsammans. 

 

3.3 Matematiskt innehåll 
I detta avsnitt behandlas matematiskt innehåll som är relevant för de aktiviteter lärarna 

använt och beskrivit med koppling till Yatzy. 

 
3.3.1 Addition  

Karlsson och Kilborn (2015) har bakgrund inom matematik och matematikdidaktik. 

Båda arbetar med eller har arbetat med matematik och matematikdidaktik samt har 

forskat kring undervisning och matematikdidaktik. I sin bok behandlar de 

matematikundervisning i årskurs 1-6. De förklarar att val av strategi är avgörande vid 

huvudräkning av addition. Huvudräkning är krävande då mycket skall hållas i minnet, 

samtidigt som man löser talen. I vissa fall är huvudräkning inte en bra metod utav den 

anledningen. Det är därför även viktigt att eleverna inte endast använder ett sätt att lösa 

tal på utan kan välja strategi baserat på vad som passar bäst till uppgiften. För att 

situationer med huvudräkning ska vara givande för eleverna krävs att de givits 

möjlighet att lära sig olika strategier. Exempelvis är det viktigt att eleverna kan arbeta 

med tiokamrater och hundrakamrater. Författarna menar också att om ett tal är för svårt 

att lösa i huvudet behöver eleverna kunna lösa det skriftligt med hjälp av till exempel en 

algoritm istället. När eleverna har utvecklat strategier behöver de även tillfällen att 

tillämpa dem.  (Karlsson & Kilborn, 2015). McIntosh (2008) ger laborativa material 

som förslag på sätt att visa eleverna strategier samt låta dem använda dem i naturliga 

situationer. 

 
3.3.2 Multiplikation  

Vid multiplikation menar Karlsson och Kilborn (2015) att det är viktigt att ha en 

struktur för hur de introduceras. Det bör finnas en progression i undervisningen genom 

att eleverna först bör känna sig säkra på att multiplicera med 2 och 10 innan andra 

tabeller införs. De menar också att det är fördelaktigt att sedan fortsätta med 3,4 och 5. 

Den huvudsakliga poängen de framför är att hela tiden utgå från det eleverna kan, och 

på så vis göra det tydligt för eleverna vad som ska läras senare (Karlsson & Kilborn, 

2015). McIntosh (2008) beskriver kritiska aspekter med multiplikation, exempelvis är 
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en svårighet att det kräver att man ser flera föremål som en helhet. Att arbeta i och växla 

mellan olika representationer är viktigt för att ge eleverna rikligt med exempel. Arbete 

med de olika representationerna behövs för att eleverna ska få en ordentlig förståelse i 

båda räknesätten. Författaren lyfter även fram att det är viktigt att eleverna förstår 

multiplikation i ett bredare perspektiv. Att se att multiplikation är upprepad addition är 

ett sätt att skapa förståelse för räknesättet hos eleverna. Däremot bör eleverna sedan 

också lära sig att se multiplikation på ett djupare plan genom att till exempel förstå de 

matematiska lagarna som räknesättet bygger på (McIntosh, 2008). Vid multiplikation 

gäller dessa lagar; den kommutativa, associativa och den distributiva lagen. Lagarna 

anger hur räknesättet är uppbyggt och går att använda. Som exempel lyder den 

kommutativa lagen (a*b=b*a), och anger att faktorerna i en multiplikation går att räkna 

i valfri ordning och ändå ge samma produkt, men att ordningen de skrivs på har praktisk 

betydelse (Karlsson & Kilborn, 2015).  

 
3.3.3 Att använda miniräknare 

McIntosh (2008) beskriver att användningen av miniräknare inte tar så stor plats i 

undervisningen som den borde. Anledningen till att den bör ges mer utrymme är att 

användning av den kan stödja elevernas utveckling i matematik. Genom att använda 

miniräknaren som ett stöd i undervisningen ges inte bara fler tillfällen för eleverna att 

lära sig, utan de lär sig också ett viktigt verktyg som behövs i vardagslivet. Författaren 

menar att elever brukar vilja lära sig att använda miniräknare eftersom det är spännande, 

men även eftersom de ser behovet av att kunna använda den. Vidare beskrivs att de 

problem elever stöter på vid användning av miniräknare ofta beror på att verktyget inte 

använts tillräckligt i undervisningen. Författaren ger som förslag att eleverna får rikligt 

med tillfällen att bekanta sig med miniräknaren, samt får utforska den genom att 

använda den i olika sammanhang och aktiviteter (McIntosh, 2008). 

 

3.3.4 Sannolikhetslära och kombinatorik 

Karlsson och Kilborn (2015) skriver att missförstånd i sannolikhetslära inte är ovanligt. 

Det är för många svårt att skilja mellan sannolikheten att något ska hända och det 

faktiska utfallet. Att slå en tärning ger sannolikheten  
 

 
  att slå ett visst tal, vilket inte får 

likställas vid att var sjätte slag visar just det talet. Författarna menar att undervisning i 

sannolikhetslära bör utgå från undersökande och naturliga situationer för eleverna. Som 

exempel ger de att man använder tärningar och testar sig fram, så eleverna ges möjlighet 

att bygga upp sin förståelse på laborativa moment. Vidare menar författarna att 

sannolikhet är ett område där att diskutera, analysera och tillsammans resonera kring 

matematik är att föredra för att undvika missförstånd (Karlsson & Kilborn, 2015).  

 

Grunden för sannolikhetsläran skriver Karlsson och Kilborn (2015) är kombinatoriken. 

Genom att se olika sätt att dela in de element som ingår i en helhet, kan man se vilka 

olika kombinationer som finns, samt hur många de är. Författarna ger som exempel på 

kombinatoriken hur många kombinationer man kan skapa med hjälp av talen 1-5. 

Kombinatoriken har inte haft stor plats i undervisningen och när det väl givits plats 

gissar ofta elever. Författarna menar att en systematisk undervisning i kombinatorik 

behövs för att eleverna ska förstå grunderna i både kombinatorik och sannolikhetslära 

(Karlsson & Kilborn, 2015).  
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4 Metod  
Avsnittet inleds med val av metod och beskrivning av urval. Kapitlet fortsätter med 

etiska överväganden som följs av genomförandet av studien. Vidare beskrivs 

databearbetningen och avslutningsvis behandlas i denna del även kvalitetskriterier för 

arbetet. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
I detta arbete har en kvalitativ metod valts eftersom en djupare förståelse är önskvärt. 

Som Holme och Krohn Solvang (1997) skriver är val av metod viktigt då kvalitativa 

och kvantitativa metoder har olika styrkor och svagheter. Vilken metod man väljer beror 

därför på vilket syfte man har med sin undersökning. Kvalitativa metoder har styrkan att 

de kan skapa en djupare förståelse för något genom att lägga stort fokus på få enheter, 

till skillnad från kvantitativa metoder. Genom att inrikta sig på få enheter kan man få en 

helhetsbild av det man studerar (Holme & Krohn Solvang, 1997). Genom att lägga 

mycket fokus på få lärare är förhoppningen att få en djupare bild av hur Yatzy kan 

användas i matematikundervisningen. Fördelen med att ha en kvalitiativ inriktning är att 

hänsyn ges åt det sammanhang som verksamheten ingår i. Då syftet är att undersöka hur 

Yatzy kan användas i skolan är sådant som exempelvis olika ramfaktorer av betydelse 

för användningen, vilket då även behövs ges hänsyn åt vid datainsamlingen. Genom att 

använda en kvalitativ metod är förhoppningen att komplexiteten som påverkar 

användningen av Yatzy i matematiken ska ha givits hänsyn till. Bryman och Nilsson 

(2011) skriver att man vid kvalitativa undersökningar vill förstå ett fenomen i 

situationen det ingår i. Då syftet med studien är att undersöka vad personer anser om ett 

visst fenomen, i detta fall vad lärare anser om Yatzy i undervisningen, har en kvalitativ 

inriktning valts. Genom en kvalitativ metod gavs bättre möjlighet att förstå hur lärare 

resonerar kring Yatzy i undervisningen, samt de val och anpassningar lärarna gjort. I 

arbetet används både observationer och intervjuer. Dessa datainsamlingsmetoder 

beskrivs mer ingående nedan. 

 

4.1.1 Observation 

I arbetet användes observation som en av två datainsamlingsmetoder. Observation 

valdes för att se hur lärare använde sig av Yatzy i undervisningen samt hur eleverna 

reagerade på aktiviteten. Observationer går enligt Denscombe (2009) att dela upp i två 

typer; deltagande och systematisk. De olika sorterna har olika för- och nackdelar. 

Gemensamt för båda är att man observerar deltagarna i sin naturliga miljö, med avsikten 

att ta del av det som sker utan att påverka situationen. Vid en systematisk observation 

har man ett observationsschema och har på förhand bestämt olika händelser att titta efter 

som förs ner i schemat under observationens gång. Fördelen med denna typ av 

observation är att datan blir tillförlitlig och inte lika påverkad av observatörens 

perception. Vidare menar författaren att man med en systematisk observation inte tar 

hänsyn till kontexten eller varför något sker. Vid en deltagande observation är man 

delaktig i det sammanhang man observerar och har ett mer öppet syfte där man på ett 

djupare sätt försöker ta del av omgivningen. Eftersom man deltar i situationen förs 

informationen ofta ned i form av fältanteckningar efter observationen. Med denna typ 

av observation ges större utrymme till att förklara situationen och varför något sker, 

men samtidigt blir datan i större utsträckning påverkad av observatörens uppfattning av 

händelserna (Denscombe, 2009). I detta arbete användes en kombination av systematisk 

och deltagande observation. För att få fram tydlig och relevant data användes ett 

observationsschema (se bilaga B) och en systematisk anteckningsmetod. Vidare 

användes fria kategorier i observationsschemat och observatörens tolkning av 
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händelserna lades till som kommentar i schemat för att ge ett djup och en förklaring till 

händelser som skedde. Förklaringarna lades till för att datan skulle ge en helhetsbild av 

situationen. 

 
4.1.2 Intervju 

Intervjuer har använts som andra datainsamlingsmetod i arbetet. Syftet med intervjuerna 

var att låta lärarna dela med sig av kunskap och erfarenheter, samt reflektera kring 

användande av Yatzy i undervisningen. Denscombe (2009) lyfter fram att intervjuer är 

en passande metod när man vill åt personers uppfattningar, erfarenheter eller känslor. 

Eftersom intervjuer har fördelen att man kan gå in på djupet passar de för att undersöka 

hur personer upplever något (Denscombe, 2009). Metoden ansågs vara passande då 

lärarnas uppfattning om Yatzy i undervisningen varit i fokus. 

 

Det går att skilja mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer beroende på fokus och 

strukturering. I en kvalitativ intervju läggs fokus på intervjupersonens åsikter och 

strukturen på intervjun lämnas friare än i en kvantitativ intervju (Bryman & Nilsson, 

2011). Semi-strukturerade intervjuer är som namnet antyder till viss del strukturerade. 

Intervjun brukar struktureras med hjälp av en intervjuguide innehållande kategorier eller 

öppna frågor som skall diskuteras under intervjun. Intervjun är flexibel på det sätt att 

respondenten ges möjlighet att själv sväva ut, ge exempel och styra ordningen på 

intervjun (Denscombe, 2009). I detta arbete har kvalitativa, semi-strukturerade 

intervjuer gjorts. Denna typ av intervju har setts som mest passande då det var önskvärt 

att låta lärarna beskriva sin syn på Yatzy detaljerat. Metoden är också speciellt bra då 

man vill åt vissa nyckelpersoners kunskap, eftersom deras kunskap värderas 

(Denscombe, 2009). I detta fall är lärare nyckelpersoner då de besitter unik kunskap i 

området och därför är intervjuer en passande metod. Två av lärarna har intervjuats 

ansikte mot ansikte och en av lärarna har intervjuats via email. Denscombe (2009) 

beskriver att intervjuer via internet har andra förutsättningar än de ansikte mot ansikte, 

vilket medför både nackdelar och fördelar. Man går miste om all kommunikation som 

inte är verbal, vilket kan försvåra tolkningen av svaren. Svaren kan också dröja, vilket 

kan försvåra datainsamlingen. Samtidigt ges respondenten längre tid att svara på 

frågorna, vilket sannolikt höjer kvaliteten i deras svar då de ges tid att reflektera 

(Denscombe, 2009). 

 

I arbetet har en intervjuguide använts (se bilaga A). För att få detaljerade svar har öppna 

frågor formulerats. Frågorna är också utformade så att fokus läggs på intervjupersonens 

upplevelser och åsikter. Dessa frågor har en tänkt ordning, men skall snarare ses som en 

minneslista för att alla frågor vid något tillfälle under intervjun ska ha behandlats. 

Bryman & Nilsson (2011) menar att det är viktigt att man har en struktur på teman som 

ska tas upp under intervjun, men att man samtidigt måste vara beredd att lämna denna 

struktur om det krävs. Som inledning på intervjuerna har bakgrundsfrågor använts, så 

som utbildning, antal år som lärare och vad eleverna arbetar med just nu i matematiken. 

Enligt Bryman & Nilsson (2011) är bakgrundsfrågor viktiga då de gör att 

intervjupersonen ses i ett större sammanhang.   

 

4.2 Urval  
I studien har tre lärare i årskurs 1-3 intervjuats (se tabell). Före intervjun har lärarens 

aktivitet med Yatzy observerats i deras respektive klass. Lärarna arbetar på olika skolor 

på olika orter och har varit verksamma lärare olika länge. Två av lärarna arbetar på 

kommunala skolor och en arbetar på en friskola. Att lärarna har olika erfarenheter och 

arbetat olika länge ser jag som en vinst då deras olika perspektiv kan ge en nyanserad 
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bild i undersökningen. Lärarna har jag haft kontakt med sedan tidigare genom 

exempelvis verksamhetsförlagd utbildning. Denna typ av urval kallas 

bekvämlighetsurval, eftersom forskaren valt respondenter som är bekanta sedan tidigare 

(Bryman & Nilsson, 2011). Det är vanligt att personer väljs ut till kvalitativa intervjuer 

istället för att slumpas, just eftersom de har specifika kunskaper (Denscombe, 2009). I 

detta arbete har jag valt ut lärare med utbildning och erfarenhet som nyckelpersoner, då 

de kan bidra med värdefull information. 

 

Lärare: År som lärare: 

L1 21år 

L2 12år 

L3 10år 

 

L1 arbetar i en F-1-2 klass. Hon har matematik med åk 1 och 2 men det observerade 

passet med Yatzy utfördes i åk 2. L2 har just nu en åk 3. L3 har åk 2-3 och aktiviteten 

med Yatzy utfördes med båda årskurserna. 

 

4.3 Etiska överväganden 
Under undersökningens gång har flera etiska ställningstaganden krävts. De 

överväganden som gjorts har grundats i de etiska forskningsprinciper som finns.  

Vetenskapsrådet (2002) har sammanfattat fyra principer som beskriver den etik alla 

undersökningar bör grundas på. Dessa är viktiga då de skyddar individerna som deltar i 

studien. I detta arbete har de fyra kraven varit i åtanke. Av hänsyn till 

informationskravet har de personer som valt att delta blivit informerade om dessa 

rättigheter i missivbrevet och i samband med intervjuerna. De har också haft rätt att 

avbryta sitt deltagande, i enlighet med samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet ligger 

som grund för att alla uppgifter har beskrivits på ett sätt som gör att de inte ska gå att 

spåra till respondenterna. För att man inte ska kunna spåra informationen till lärarna 

kallas de i detta arbete L1, L2 och L3. Lärarnas verksamma år som lärare samt vilken 

årskurs de undervisar i har beskrivits i arbetet då det är relevant för resultatet. I övrigt 

beskrivs inte lärarna för att försvåra att det ska framgå vilka som deltagit. Vidare har 

uppgifterna endast använts till detta arbete, vilket hör samman med nyttjandekravet. 

Lärarna har också under hela arbetets gång haft möjlighet till, samt blivit påminda om 

att de har rätt att ställa frågor. 

 

4.4 Genomförande 
Inledningsvis i undersökningen kontaktades lärarna. Det skedde på olika sätt via 

telefonkontakt, sociala medier och personligen. Att kontaktmetod varierades berodde på 

att lärarna för mig är kända sedan tidigare genom exempelvis verksamhetsförlagd 

utbildning. Sedan skickades missivbrev ut med ytterligare information (se bilaga C). Tid 

för observation och intervju bestämdes. Sedan besöktes respektive klass och lärare för 

att först observeras och sedan intervjuas. Lärarna hade i förväg blivit informerade om 

vad intervjun och observationen i stora drag skulle behandla, vilket innebar att de 

kunnat vara förberedda på situationen. Före besöket formulerades en intervjuguide (se 

bilaga B) och ett observationsschema (se bilaga A). Intervjuguiden utformades efter 

studiens två frågeställningar och testades i en provintervju. Efter provintervjun 

skickades intervjuguiden och observationsschemat in till handledaren. När dessa blivit 

godkända kunde lärarna besökas. 
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4.4.1 Observation 

Under observationen användes observationsschemat, vilken fylldes i medan eleverna 

utförde aktiviteten. Eleverna observerades på avstånd för att inte störas, men till viss del 

även på nära håll så deras resonemang kunde uppfattas. När eleverna arbetade 

tillsammans och resonerade med varandra intogs en deltagande roll så frågor kunde 

ställas. Observationsschemat var ett bra stöd under observationerna, då fullt fokus 

kunde läggas på att observera snarare än att anteckna. Lektionerna som observerades 

omfattade 65-85 minuter.  

 

4.4.2 Intervju 

Intervjun inleddes med att påminna om de rättigheter den som deltar har. 

Fortsättningsvis tillfrågades läraren om de godkänner bandinspelning. Bandinspelning 

användes endast för att underlätta bearbetning av data, vilket lärarna informerades om. 

Båda lärarna som intervjuades ansikte mot ansikte gick med på att jag spelade in 

intervjun. Innan övriga frågor inleddes ställdes bakgrundsfrågor, då det underlättar för 

respondenterna att enklare frågor inleder intervjun. Bakgrundsfrågor som ställdes var 

sådant som vilken utbildning lärarna har, hur länge de arbetat som lärare samt vad de 

arbetat med under matematiken. Fortsättningsvis användes intervjuguiden, men på ett 

flexibelt vis. Respondenterna tilläts att sväva ut och på det viset svarade de på flera 

följdfrågor utan att de behövde ställas. Genom att tillåta respondenterna att 

vidareutveckla sina tankar, läggs vikten vid delar som är betydelsefulla för dem 

(Denscombe, 2009). Intervjuerna varade i cirka 20 minuter. Det var planerat att 

intervjuerna skulle ta längre tid, men då respondenterna svarade utförligt på frågorna 

och gav exempel behövdes inte mer tid. En av lärarna blev på grund av missförstånd 

och tidsbrist istället intervjuad via email. Efter intervjuerna bearbetades inspelningen 

och en sammanfattning skrevs. Denna sammanfattning skickades sedan till 

respondenten som fick möjlighet att förtydliga eller bekräfta tolkningen av 

informationen.  

 

4.5 Databearbetning  
Här beskrivs hur bearbetningen av den insamlade datan har gått till. 

 

4.5.1 Intervju 

Bearbetningen av intervjun inleddes med en transkribering, snarast efter intervjun. 

Holme och Krohn Solvang (1997) menar att det viktiga när man transkriberar inte är att 

skriva allt ordagrant, utan att man får med det viktiga och tar hänsyn till kontexten som 

det som sades ingår i. När intervjuerna transkriberades skrevs sammanfattande 

kommentarer vid lärarnas uttalanden. Det gjordes för att betydelsen av det som lärarna 

sagt skulle kunna förstås i förhållande till sitt sammanhang.  

 

Eftersom intervjun var semi-strukturerad med öppna frågor har ordningen på frågorna 

och fokus varierat. För att underlätta bearbetningen delades därefter transkriberingen 

upp i olika områden för att förenkla att få en helhetsbild av intervjun. Denna 

sammanfattning av transkriberingen skickades sedan till läraren som intervjuats för 

respondentvalidering. Läraren fick då möjlighet att redigera i dokumentet med en annan 

färg. Detta gjordes för att ge läraren möjlighet att förtydliga, utveckla eller ta bort sådant 

de inte tyckte reflekterade deras uppfattning. På så vis blev tolkningen av intervjun 

validerad och sådant som eventuellt saknats i intervjun har kunnat läggas till. 

Förhoppningen var att detta sätt att arbeta ska ha givit en bättre bild av hur lärare ser på 

Yatzy i undervisningen. Efter detta bearbetades de olika områden som intervjun delats 

upp i och betydande ord markerades i olika färger. Dessa ord delades sedan upp i olika 
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kategorier som sedan fick utgöra grunden för resultatet. Kategorierna skapades för att 

sammanfatta de områden lärarna givit som svar.  

 

4.5.2 Observation 

Observationerna bearbetades genom att först renskrivas och sammanfattas. 

Fortsättningsvis delades informationen upp i olika områden utifrån 

observationsschemat. Schemat var en stor hjälp vid uppdelningen i områden, då 

händelserna redan till viss del var sorterade. Val av områden gjordes utifrån de 

kategorier som skapats i samband med bearbetningen av intervjuerna. Att intervjuerna 

fick lägga grund för kategoriseringen beror på att fokus i studien är lärarnas 

uppfattningar och erfarenheter. Observationerna användes därför för att bekräfta eller 

ifrågassätta sådant lärarna tagit upp under intervjuerna. För att möjliggöra detta 

jämfördes också resultatet av intervjuerna med resultatet av observationerna. Vidare 

användes observationerna för att få en uppfattning om elevernas delaktighet, motivation 

och resonemang under aktiviteterna. Syftet var att få en bild av hur eleverna reagerade 

på aktiviteterna med Yatzy samt hur lärarna lagt upp lektionerna. Genom att observera 

förberedelsetid, avslutningstid samt tid eleverna lade på att spela gavs en bild av hur 

spelet fungerade i klassen med hänsyn till exempelvis tidsramar. Genom 

observationerna var förhoppningen att aktiviteterna med Yatzy skulle gå att ses i ett 

större sammanhang. 

 

Kategorierna resultatet delats upp i lyder: 

 Praktisk tillämpning 

 Synliggörande av matematiken 

 Elevernas utveckling 

 Matematiskt innehåll 

 

4.6 Trovärdighet och äkthet 
Ställningstaganden har gjorts för att skapa en undersökning av så hög kvalitet som 

möjligt. Genom att förhålla sig till och anpassa undersökningen efter nedanstående 

kvalitetskriterier är förhoppningen att öka trovärdigheten och äktheten i arbetet. Bryman 

och Nilsson (2011) har valt att hänvisa till Guba och Lincolns (1985, 1994) 

kategorisering av kvalitativa studiers kvalitetsbegrepp. Kriterierna är trovärdighet och 

äkthet. Trovärdighet går i sin tur att dela upp i fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera.  

 

För att öka tillförlitligheten i arbetet användes respondentvalidering och triangulering 

som metoder för att säkerställa att den insamlade datan stämmer. Bryman och Nilsson 

(2011) beskriver att triangulering innebär att man använder fler än en metod för att 

skapa säkrare data. Vid användning av triangulering behöver man inte endast förlita sig 

på information från respondenterna utan kan bekräfta det som samlats in genom 

ytterligare en metod. Respondentvalidering innebär att den insamlade datan tolkas och 

sammanfattas och att respondenterna sedan bekräftar att tolkningen och 

sammanfattningen stämmer (Bryman & Nilsson, 2011).  I detta arbete användes både 

intervjuer och observationer, vilket gjorde att datan kunde bekräftas eller ifrågasättas 

genom ytterligare en metod, alltså genom triangulering. Även respondentvalidering 

användes för att säkerställa datans tillförlitlighet. Valideringen skedde genom att 

respondenterna fick bekräfta eller ändra på en sammanfattning av intervjuerna. 
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Överförbarheten i undersökningen ökar vid en tillräckligt detaljerad beskrivning av 

situationen man undersökt. Är det insamlade materialet tillräckligt omfattande ska man 

kunna avgöra om resultaten är baserade på den unika situationen eller går att överföra 

till andra sammanhang (Bryman & Nilsson, 2011). Undersökningens överförbarhet är 

begränsad då endast tre lärare deltagit då tidsresursen inte tillät fler. Den insamlade 

datan har beskrivits så detaljerat som möjligt för att öka överförbarheten. 

 

För att pålitligheten ska vara god krävs att man redogör för hur studien gått till (Bryman 

& Nilsson, 2011). I arbetet har processen redovisats och underlag som använts, 

exempelvis observationsschema och intervjuguide, har tillagts som bilagor för att öka 

pålitligheten. 

 

För att öka möjligheten att styrka och konfirmera i undersökningen har egna förutfattade 

meningar som kunnat påverka resultatet motarbetats. Denscombe (2009) menar att det 

är omöjligt att forskarens jag inte påverkar en undersökning. När man exempelvis gör 

en observation är ens perception alltid subjektiv eftersom man tolkar vad som händer. I 

detta arbete har observationsschema och bandinspelning vid intervjuerna använts för att 

minska jagets påverkan, men en helt objektiv studie är i detta fall omöjlig att få på 

grund av perceptionens subjektiva natur.  

 

Slutligen beskrivs vid sidan om trovärdighet, även äkthet. Äktheten beskriver i vilken 

mån studien rättvist återger de åsikter respondenterna delat med sig av (Bryman & 

Nilsson, 2011). Genom noggrann analys och respontentvalidering är förhoppningen att 

öka äktheten, samtidigt som en helt rättvis bild inte är möjlig. 
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5 Resultat och Analys  
Avsnittet inleds med en kort beskrivning av de pass som observerats hos respektive 

lärare. Sedan beskrivs de olika teman som funnits i resultatet.  

 

5.1 Observerade lektioner 
L1s lektion inleds med en genomgång av hur Yatzy går till. Kombinationerna förklaras 

och eleverna får instruktioner att använda sig av multiplikation vid kombinationer där 

det passar, exempelvis vid fyra femmor. Eleverna blir också instruerade att efter de 

slagit tärningarna avgöra vilket räknesätt som är lämpligt att använda. Vid 

kombinationer då multiplikation är passande att använda ska de också rita upp 

multiplikationen på ett rutat papper. L1 ritar upp flera exempel på tavlan med antal 

tärningar och deras värde, samt hur det skrivs med symboler. L1 påminner eleverna om 

att titta på hur många tärningar det är först, för att sedan titta hur mycket varje tärning är 

värd, så eleverna skriver multiplikationerna i rätt ordning. Hon förklarar också att man 

inte kan skriva 5*4=20 om det är fyra tärningar med värdet fem. Även begrepp som 

ingår i spelet förklaras, så som par, två par och kåk. Inledningen på lektionen tar ca 13 

minuter. Efter genomgången spelar eleverna Yatzy i par. De får då välja vilken ordning 

de ska slå kombinationerna. Ett par spelar spelet ovanifrån och ned. De spelar klart 

tidigare än övriga par. Eleverna räknar sedan ut summan av sina poäng med hjälp av 

miniräknare. Avslutningsvis sammanfattar läraren lektionen i en gemensam diskussion 

kring vad de tränat på under lektionen. Eleverna svarar då gånger och plus, vilket 

läraren bekräftar genom att svara ja, addition och multiplikation. L1 synliggör också de 

olika strategier som eleverna använder under passet, så som att addera med hjälp av 

tiokamraterna.  

 

Lektionen med L2 inleds med att reglerna i Yatzy förklaras. L2 ger exempel på 

kombinationer och begrepp som par, kåk och stege. L2 kopplar även spelet till tidigare 

lektioner då eleverna arbetat med sannolikhet genom att påminna eleverna om att det är 
 

 
  chans att få en sexa på tärningen vid ett slag. Klassen diskuterar också vilket som är 

det högsta paret man kan få. Genomgången tar 12 minuter. När genomgången är klar 

spelar eleverna Yatzy ovanifrån och ned i grupper om fyra eller fem elever. När 

summan räknas ut använder eleverna huvudräkning eller uppställning. Efter ca 60 

minuters spelande avslutas lektionen med att L2 samlar ihop klassen i en diskussion om 

passet och hur det gått att spela i grupperna. I ett pass efter Yatzyt följs aktiviteten upp 

och klassen diskuterar hur många som fått Yatzy, vad sannolikheten är att få ett tal på 

tärningen, samt hur det blir med fem tärningar. 
 

L3 inleder sin lektion med att fråga hur många som spelat Yatzy innan, vilket visar sig 

vara få elever. L3 går sedan igenom hur spelet går till samt ger exempel som ritas upp 

och räknas ut på tavlan. L3 går igenom vad alla kombinationer innebär samt ger 

exempel. Tillsammans med eleverna diskuteras vilka tal som ger högst summa i de 

olika kombinationerna. Under genomgången diskuteras också vilket räknesätt som är 

lämpligt att använda vid olika kombinationer. Genomgången tar 25 minuter. Efter 

genomgången spelar eleverna spelet i par. De flesta par spelar Yatzyt i ordningen 

ovanifrån och ned på pappret, men vissa som spelat spelet innan spelar istället genom 

att välja ordningen på kombinationerna. Eleverna spelar Yatzy i 35 minuter. När 

summan räknas ut använder eleverna miniräknare. 
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5.2 Möjligheter och begränsningar med Yatzy i 
matematikundervisningen 
I denna del av resultatet redovisas de möjligheter och begränsningar lärare funnit med 

Yatzy i undervisningen. 

 

5.2.1 Praktisk tillämpning 

Alla lärarna framhäver under intervjuerna olika praktiska aspekter att ha i åtanke när 

man använder Yatzy i undervisningen. Samtliga lärare beskriver att eleverna är oväntat 

ovana vid att spela Yatzy, då endast ett fåtal av eleverna känner till spelet sedan 

tidigare. Två av lärarna berättar att vissa elever som går på fritids spelat spelet innan, 

men att övriga elever inte spelat det tidigare. Eftersom eleverna inte känner till spelet 

sedan tidigare menar lärarna att det tar lång tid att sätta igång med aktiviteten. Det krävs 

en noggrann genomgång av hur spelet går till för att eleverna ska bli bekanta med 

spelet. Lärarna beskriver att det även krävs en noggrann beskrivning av de olika 

kombinationerna man kan slå, samt flera exempel för att eleverna ska förstå.  

 

L3 beskriver att flexibilitet är viktigt, inte bara när man använder Yatzy utan i all 

undervisning. I situationer som denna, när eleverna inte är så bekanta med spelet som 

läraren tror, krävs en omplanering. 

 
Jag fick planera om lektionen när jag stod här framme. Jag hade inte alls tänkt att 

jag skulle gå igenom så här men jag kände att annars reder de inte ut det. Min 

tanke var att de skulle få sitta i par med en som kunde och en som inte kunde, och 

så skulle de få förklara för varandra. Men jag förstod att det inte skulle fungera för 

de var så osäkra när vi började prata om det. Så då fick jag tänka om, det är ofta så 

man får göra som lärare.  

L3 

 

Elevernas obekantskap med Yatzy framkommer även vid observationerna. Löwing 

(2004) menar att det är viktigt att lärare tar upp och synliggör begrepp i matematiken, 

inte minst vid laborativa moment. Vid vardagsnära aktiviteter menar författaren att 

begrepp ofta glöms eller prioriteras bort. Vid aktiviteterna med Yatzy lägger lärarna 

olika mycket tid på begrepp och strategier, men gemensamt för alla är att de lägger 

fokus på dem. Löwing (2004) beskriver att det är viktigt att läraren kan se ur elevens 

perspektiv, för att kunna synliggöra sådant som kan vara självklart för läraren men inte 

för eleven. Lärarna visar i sina aktiviteter att de gör detta, eftersom de anpassar sig och 

planerar om sin lektion när de ser att eleverna inte förstår.  

 

Vidare menar L2 att elevernas ovana att spela Yatzy gör att spelet blir tungt för dem. Ett 

sätt att underlätta för dem beskriver hon är att låta dem spela under ett pass, för att nästa 

pass återkoppla och komma till slutsatser. Utförs både genomförande och diskussion 

kring slutsatser under samma pass blir lektionen för mycket för eleverna. Hon ser alltså 

en pedagogisk vinst i att låta spelet sjunka in, för att sedan återkopplas till.  

 

Den pedagogiska vinst L2 beskriver kan förklaras med det Malmer (1997) skriver. Hon 

påpekar att elever ofta klarar av att utföra aktiviteter och resonera, men inte förklara hur 

de löst dem. Hon menar att det beror på att det är mer naturligt för eleverna att arbeta på 

det viset, samt att eleverna därför bör utgå från det konkreta för att sedan koppla till det 

abstrakta. Elevernas förståelse grundar sig då i deras erfarenheter och görs meningsfulla 

(Malmer, 2002). Genom att arbeta på det vis L2 föreslår ges eleverna möjlighet att 

använda sina praktiska erfarenheter av spelet för att skapa en förståelse för matematiken 

de använder sig av.  
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L1 och L2 beskriver att Yatzy tar lång tid för eleverna att genomföra. Båda lärarna 

menar att det går att korta ner tiden genom att anpassa spelet. De ger som förslag att 

man endast spelar ena halvan av spelet åt gången. L1 ger också som förslag att man 

låter eleverna spela spelet i ordningen som är på pappret, eftersom eleverna då inte 

behöver fundera över vilken kombination de ska slå. Hon menar att de strategiska val 

som spelet kräver då man inte spelar i ordning är för svåra för åttaåringar, vilket därför 

tar upp onödig tid. L3 delar inte den uppfattningen, utan ser de logiska valen som något 

positivt med spelet. Hon vill att eleverna ska få fundera över vad de behöver slå och vart 

de ska skriva kombinationerna, så eleverna får tänka efter. 

 

Heath (2014) menar att det är viktigt att lärare är bekanta med spelet så de kan anpassa 

det efter de omständigheter som råder, samt syftet med att använda spelet. I detta fall 

gav lärarna förslag på sätt att anpassa spelet ytterligare. Lärarna beskriver olika sätt att 

anpassa spelet efter skilda syften. L1 ser en vinst i att minska tidsåtgången genom att 

undvika den strategiska aspekten av Yatzy. L3 ser  i sin tur en vinst i att anpassa spelet 

för att ge fler möjligheter till strategiska val och möjligheter att resonera. Heath (2014) 

beskriver att det är viktigt att lärare reflekterar över vilket syfte de har med spelet och 

anpassar det efter det, precis som med andra pedagogiska verktyg. Samtliga lärare gör 

detta, fast till olika syften.  

 

Som förslag för att få ned tidsåtgången av spelet ger L2 att man anpassar storleken på 

grupperna. Eleverna i L2s klass spelade spelet i grupper om fyra eller fem elever. 

Storleken på gruppen menar hon skapade otålighet att vänta på sin tur, vilket påverkar 

elevernas deltagande och motivation negativt.  

 
Något som man märker är jobbigt för eleverna är att vänta och se vad kompisen 

slår med tärningarna. Då blir det långtråkigt och eleverna började göra annat. 

Sedan tog det tid eftersom de inte var med i spelet. Nästa gång ska jag prova att 

spela två och två istället för basgrupper för att lättare hålla ihop spelet. Då tänker 

jag även köra hälften av uppgifterna så att de har lättare att lyckas för att senare 

kunna lägga till fler uppgifter.  

L2 

 

Även L3 resonerar kring storleken på grupperna. Under hennes lektion spelade eleverna 

Yatzy i par. Detta menar hon är för att eleverna ska bli mer aktiva än om grupperna är 

större. Ju mindre grupp desto mer ansvar krävs att varje elev tar. I större grupper kan ett 

par elever lägga över ansvaret på de andra, vilket hon vill undvika. Att ha aktiviteten i 

par menar hon fungerar riktigt bra, då alla elever är aktiva och verkar ta ansvar. 

Lärarnas resonerande kring gruppstorlekar stöds av vad Malmer (2002) skriver. Hon 

menar att eleverna utvecklas mer i små grupper eller par, då de tar del av varandras 

tankar och resonerar tillsammans.  

 

Samtliga lärare använder den observerade aktiviteten med Yatzy som en del i 

undervisningen. De använder spelet som en aktivitet av flera i ett område eleverna redan 

arbetar med. Lärarna anpassar spelet för att passa elevernas förkunskaper, samt att det 

ska relatera till det eleverna redan arbetar med under matematiken. Ingen av lärarna har 

reflekterat över något som Yatzy inte passar till, utan alla ser att det troligtvis går att 

anpassa till det man vill att aktiviteten ska behandla. 

 

Som Moyer (2001) funnit krävs att laborativa moment används i ett större sammanhang 

för att eleverna ska kunna relatera ny och tidigare kunskap till varandra. Lärarna delade 
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denna uppfattning då de uttryckte att aktiviteterna hade syftet att låta eleverna arbeta 

med sådant de redan arbetade med i matematiken. Att låta laborativa aktiviteter ingå i 

ett större sammanhang menar Löwing (2004) ger eleverna möjlighet att tillägna sig 

kunskap som går att applicera i fler situationer. Lärarna har vid planering och utförande 

av aktiviteterna förhållt sig till vad eleverna har för förkunskaper så momentet med 

Yatzy bidrar till elevernas kunskapsutveckling i det område som är aktuellt.  

 

5.2.2 Synliggörande av matematiken 

Alla lärarna inleder lektionen med att förklara spelets regler. Även begrepp för olika 

kombinationer och exempel på dem ges. L2 startade lektionen genom att hon vid sin 

genomgång ger exempel och eleverna får svara på frågor så som vilket par som ger 

högst poäng. L1 och L3 ritar båda upp exempel på tavlan. Dessa exempel beskriver 

olika kombinationer man kan få på ett slag.  

 

Karlsson och Kilborn (2015) beskriver att kombinatoriken är grunden till att förstå 

sannolikhetslära. Lärarna behandlar till viss del kombinatorik under sin introduktion, 

men lägger lektionens huvudsakliga fokus vid annat innehåll som multiplikation och 

addition. 

 

L3 går igenom de olika kombinationerna, vad de innebär och ritar exempel på tavlan. 

Hon beskriver också att det är viktigt att man arbetar i flera representationer, genom att 

rita tärningar, skriva på tavlan och ge exempel flera gånger. Trots förklaring i flera 

representationer behöver ändå vissa elever att man tar sig tid och går fram till dem och 

förklarar för att de ska förstå berättar L3. L1 ritar upp multiplikationer på samma vis 

som eleverna sedan själva får göra när de spelar. Eleverna får då svara på vilka 

multiplikationer de använder vid dessa exempel. L3 ritar upp exempel och tillsammans 

med eleverna räknas svaret på dessa ut. Lärarna påminner också eleverna om att fundera 

över vilka räknesätt som är passande att använda vid olika kast med tärningarna.  

 

Under observationerna framkommer att samtliga lärare arbetar i flera representationer 

på olika sätt. McIntosh (2008) framhäver att arbete med flera representationer är 

avgörande för att eleverna ska förstå räknesätten. Han beskriver att mycket tid läggs åt 

symbolform, som inte är tillräckligt för att eleverna ska få en ordentlig förståelse för det 

matematiska innehållet. Under de aktiviteter som observerats arbetar eleverna till stor 

del med andra representationer än symbolform. L1 och L3 utgår i sina introduktioner 

från konkreta exempel på kombinationer som sedan genom diskussion med eleverna 

omvandlas till abstrakt matematik i symbolform. För att eleverna ska få en djupare 

förståelse menar Malmer (2002) att matematiken bör utgå från elevernas konkreta värld 

för att sedan övergå till mer abstrakta former. Lärarna arbetar i sina introducerande 

moment på detta vis, då eleverna leds från det konkreta i form av slag med tärningarna 

vidare till symbolform. På så vis gör lärarna en ansats att synliggöra matematiken för 

eleverna. Som Moyer (2001) funnit kan eleverna inte förstå det matematiska innehåll 

aktiviteten innehåller om den inte synliggörs. Eftersom konkret material så som spel 

inte har någon konkretiserande funktion i sig krävs att det tillskrivs det (Löwing, 2004). 

Lärarna gör det i sina aktiviteter genom att framhäva och diskutera det matematiska 

innehåll aktiviteten innehåller innan eleverna sätter igång.  

 

L1 tar vid genomgången även upp den kommutativa regeln genom att påminna eleverna 

om vad man tittar på först, antal tärningar eller hur mycket de är värda. Under passet får 

eleverna rita sina multiplikationer, för att de ska fundera över vilka tal de löst och vilket 



  
 

22 

räknesätt de valt. Att arbeta genom att rita multiplikationer och resonera kring 

räknesätten blir då ett sätt att synliggöra matematiken för eleverna menar L1. 

 
Vi har ritat upp multiplikationer innan och det får man ju väldigt tydligt här. Hur 

många tärningar är det och hur mycket är varje tärning värd? Då är det också ett 

hjälpmedel för de som är svaga på det. Har du tre tärningar med fem i varje eller 

fem tärningar med tre i varje? Det är ju rätt stor skillnad även om svaret blir 

samma. Att rita upp multiplikationen är så eleverna ska se multiplikationen. Det 
tyckte jag att de lyckades med.  

L1 

 

L1 ser en möjlighet att använda Yatzyt för att konkretisera den kommutativa regeln. 

Löwing och Kilborn (2002) beskriver att spel ger möjlighet att tydliggöra matematiskt 

innehåll som inte går att konkretisera med hjälp av vardagliga situationer. Författarna 

påpekar att matematiska lagar blir tydliga i spel samtidigt som eleverna ges möjlighet 

att förhålla sig till dem och samtidigt förstå. L1 delar denna uppfattning då hon ser 

möjligheten att använda Yatzyt till att göra den kommutativa regeln tydlig för eleverna 

på ett vis som är naturligt för dem. Genom att L1 påminner eleverna om att fundera över 

hur många tärningar det är först blir det möjligt för eleverna att förstå skillnaden mellan 

antal tärningar och prickar. Under observationen uttrycker sig elever vid flera tillfällen 

så det framkommer att de förstår regeln genom att exempelvis rätta sig själva om de 

skriver faktorerna i fel ordning. 

 

L1 och L2 sammanfattar båda aktiviteten efter att eleverna spelat för att synliggöra 

matematiken. L2 väljer att ha sammanfattning och återkoppling passet efter. Det görs 

genom att diskutera i klassen hur många som fått Yatzy, samt hur stor sannolikhet det är 

att man får det. L1 gör en sammanfattning under samma pass som eleverna spelat under. 

Sammanfattningen görs genom att L1 frågade eleverna vad de har tränat på när de spelat 

och vad de tyckt om att spela. Eleverna svarar att de använt gånger och plus, vilket 

läraren bekräftar och samtidigt rättar genom att svara med korrekt term. L1 synliggör 

också de strategier eleverna använder sig av genom att diskutera dem med eleverna. 

Anledningen till denna sammanfattning beskriver hon är för att eleverna ska se 

matematiken i aktiviteten, genom att reflektera över vad de gjort under passet. 

 
Tanken bakom det var att de skulle tänka efter lite. Vad vi använt det till? Varför 

har vi gjort det? 

L1 

 

L1 ger här exempel på något alla tre lärarna uttrycker är viktigt, nämligen att låta 

eleverna reflektera kring aktiviteten. Deras tankar stämmer överrens med Rystedts och 

Tryggs (2010) som menar att det är viktigt att laborativa moment inte blir oreflekterade 

aktiviteter. Även Löwing (2004) beskriver att reflektion är avgörande för elevers 

lärande. Hon beskriver att laborativa aktiviteter kräver tydliga mål som framgår för 

eleverna. Genom lärarnas instruktioner blir förväntningarna på eleverna tydliga, då 

målet med lektionen framkommer. Vid avslutningarna sammanfattar lärarna vad 

eleverna gjort vilket knyter ihop aktiviteten och det mål de arbetat med. Under både 

introduktionerna och avslutningarna eller uppföljande pass tydliggör lärarna den 

abstrakta matematiken genom diskussioner och exempel. Moyer (2001) beskriver att det 

är en viktig roll för lärare att skapa broar mellan det konkreta och abstrakta.  

 

När L1 samtidigt bekräftar och rättar elevernas användning av begrepp uppmärksammar 

hon något Löwing (2004) beskriver är viktigt. Löwing (2004) menar att lärarens sätt att 

uttrycka sig är avgörande, men att det även krävs att läraren lyfter begrepp för att 
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elevernas matematiska språk ska utvecklas. Genom att både bekräfta och rätta eleverna 

ger L1 eleverna möjlighet att utveckla sitt matematiska språk, samtidigt som vardagsord 

som plus och gånger inte döms som felaktiga. 
 

5.2.3 Elevernas utveckling 

Alla lärarna resonerar kring hur elevernas motivation påverkas av Yatzy i 

undervisningen. L1 och L3 berättar båda två att det är tydligt att eleverna har roligt. De 

beskriver att eleverna lär sig utan att tänka på att de arbetar med matematik. L1 förklarar 

att eleverna ser spelet som en rolig aktivitet och att de därför inte alltid inser att det 

finns ett matematiskt innehåll. Vid den avslutande diskussionen var eleverna lite osäkra 

på vilket matematiskt innehåll de arbetat med, vilket hon menar visar att de inte är helt 

säkra på att det är matematik. L3 menar att det kan vara både negativt och positivt att 

eleverna inte inser det matematiska innehåll de arbetar med när de spelar, eftersom 

eleverna då kanske inte inser att matematik är en så stor del av vardagen. Även hon 

beskriver att elever inte alltid förstår att de arbetar med matematik när de spelar.  

 

L2 beskriver effekten på elevernas motivation som en process, som ökar när eleverna 

blir mer bekanta med spelet. 

 
Det var olika hur motiverade eleverna var. Det var bara två eller tre elever som 

hade spelat Yatzy tidigare. Några av de motiverade eleverna tappade när de såg att 

inte resten av gruppen var med. Jag tror att ju mer de får köra Yatzy desto bättre 

kommer det gå och desto roligare blir det.  

L2 

 

En anledning till att det är så roligt för eleverna att spela är tävlingsmomentet som det 

innebär, menar L3. Hon ser att det kan ge positiv effekt på elevernas motivation att 

eleverna vill vinna. Hon menar också att det kan ge negativa reaktioner från eleverna då 

de inte vinner, men ser det som positivt att eleverna får öva på att förlora, vilket är 

viktigt att klara av att hantera. 

 

Motivationsökningen som lärarna beskriver har även Moyer (2001) och Bragg (2007) 

funnit. Att spel har en förmåga att underhålla, motivera och engagera elever menar 

Moyer (2001) är en stor tillgång för lärare. Genom att använda spel i 

matematikundervisningen ser författaren att elevernas motivation till matematikämnet 

kan öka. Bragg (2007) menar att spel är underhållande och engagerar elever så länge de 

tillför en utmaning för eleverna och inte blivit uttjatade för eleverna. Eleverna är i detta 

fall ovana att spela Yatzy, vilket gör att risken att spelet är tråkigt för eleverna blir 

mindre. Lärarna anpassar dessutom spelet och ser fler möjligheter till anpassningar, 

vilket ytterligare minimerar risken. 

 

Att eleverna har roligt och är aktiva menar L3 är tydligt och framgår inte minst av 

ljudnivån som blir när eleverna spelar. L1 och L3 menar båda att eleverna är delaktiga 

och aktiva under lektionen. Alla lärarna ser att eleverna arbetar tillsammans och får 

samarbeta med varandra. L3 ser att det finns många vinster i elevernas sociala 

utveckling genom att spela. Både L2 och L3 menar att det är svårt för många elever att 

vänta på sin tur. De beskriver också att det samtidigt är viktigt att öva på turtagning. 

 
En positiv effekt är det här sociala samspelet som man kan träna i en grupp 

överhuvudtaget med sällskapsspel. Det kanske man skulle ta in mer. Barn idag kan 

ju spela på dator och sitta på var sitt ställe och spela med varandra, fast de inte 
träffas. Men det här med att spela sällskapsspel, det märker man ju här att det inte 
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var så många som hade spelat, kanske hälften. Om någon får högre då är det inte 

roligt att spela. 

L3 

 

När eleverna samarbetar resonerar de och diskuterar hur de skulle göra, menar L1 och 

L3. Eleverna får då tillfälle att både lära av varandra och lära genom att förklara. 

 
De var duktiga. De diskuterade med varandra och räknade ihop och hjälpte 
varandra. Så de får ju hela tiden resonera om hur det blir och hur man målar 

multiplikationen. Så det är ju alltid bra att sätta ord på det man gör. 

L1 

 

L3 hade som planering att låta de elever som var säkra på spelet instruera de andra, så 

eleverna fick öva på att ge och ta muntliga instruktioner, vilket är en del i kursplanen för 

svenska. Då eleverna inte är tillräckligt bekanta med spelet sparade hon det till ett 

senare tillfälle, men ser en möjlighet att anpassa spelet så att mål även från andra ämnen 

blir en del av aktiviteten. Hon anser att man genom att anpassa spelet kan få med många 

av kunskapskraven, och då inte bara i matematik. L3 ser också en möjlighet i spelets 

strategiska natur, eftersom spelet bygger på logiskt tänkande och strategiska val. Hon 

ser då att spelet kan få eleverna att tänka efter och  resonera kring vad de ska samla på 

för tärningar, vad de behöver mer och varför.  

 

De möjligheter för elevers sociala utveckling lärarna finner menar även Bragg (2012) 

går att utveckla med hjälp av spel. Hon beskriver att eleverna när de spelar arbetar 

tillsammans, resonerar och diskuterar, vilket leder till att de lär av varandra. Sättet att 

arbeta har författaren också funnit leder till att elever spenderar mer tid vid aktiviteten 

istället för annat, exempelvis att vänta, jämfört med andra aktiviteter. Vid observationer 

och intervjuer av både L1 och L3 framkommer att eleverna är aktiva och engagerade 

under passet med Yatzy. Ytterligare en möjlighet L1 ser med spelet är som ett 

hjälpmedel för eleverna, och då inte minst de som har svårigheter i matematik. Eleverna 

får då både slå tärningarna och rita upp sina multiplikationer och på så vis arbeta med 

flera representationer.   

 

Både Malmer (2002) och Bragg (2007) skriver att spel kan vara ett hjälpmedel för 

elever med svårigheter i matematik. Malmer (2002) beskriver att svårigheter ofta beror 

på problem att hantera abstraktion, vilket spel undviker, då flera representationer 

används. Det blir i L1s pass tydligt då eleverna ritar och skriver multiplikationerna ur 

spelet. Genom att rita och skriva matematiken tillförs ytterligare två representationer, 

det vill säga symbol och bild. Bragg (2007) menar att fördelen spel tillför är att eleverna 

kan försöka flera gånger och ta hjälp av varandra vilket leder till att mindre fokus läggs 

på misstag elever gör. Att eleverna tar hjälp av varandra under aktiviteten med Yatzy 

framhäver samtliga lärare. 

 

5.3 Syften och sammanhang då Yatzy är speciellt givande 
Denna del av resultatavsnittet behandlar de syften och sammanhang då lärarna ser att 

Yatzy är givande att använda i matematikundervisningen.  

 

5.3.1 Matematiskt innehåll 

Alla lärarna anser att Yatzy har möjligheter att anpassas för att användas på olika 

områden inom matematiken. De menar också att det passar speciellt bra till addition och 

multiplikation. Alla tre menar att spelet är en naturlig situation för eleverna att använda 
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sig av huvudräkning i. L1 menar att eleverna får ett tillfälle att använda sig av strategier 

som de tidigare lärt sig, som till exempel att använda sig av tiokamraterna vid addition.  

 

L1s tankar stämmer överrens med vad Karlsson och Kilborn (2015) skriver. Författarna 

menar att det är viktigt att eleverna får undervisning i flera strategier, för att sedan få 

rikligt med tillfällen att öva på att tillämpa den. De menar också att det är viktigt att 

tillämpningen sker i olika sorters situationer. Vidare beskriver författarna att det är 

avgörande att elever lär sig flera strategier så de kan lösa uppgifter på flera sätt, samt 

välja strategi utifrån uppgiften. L1 och L3 betonar båda att eleverna ska fundera över 

hur de ska lösa uppgiften. Vid L1s aktivitet får eleverna dessutom rita multiplikationer 

då räknesätt är passande, vilket tydliggör strategival ytterligare.  

 

L1 och L3 använder båda två miniräknare under aktiviteten. L1 beskriver att spelet ger 

möjligheter att låta eleverna använda miniräknare. L3 menar också att spelet går att 

fortsätta använda för att komma in mer på att använda miniräknare. 

 
Jag skulle kunna tänka mig att använda Yatzy igen faktiskt. Och då ännu mer med 

miniräknaren, så de får träna de olika räknesätten med miniräknaren. Nu har de ju 

tränat huvudräkning, och det ska de ju också jobba med. Så du får ju in en hel del 

saker ifrån kunskapskraven. Men miniräknaren, absolut.  

L3 

 

Under observationen framkommer att miniräknare är en naturlig metod för eleverna att 

använda sig av för att räkna ut summan av poängen. Eftersom eleverna har svårigheter 

att med hjälp av huvudräkning räkna ut poängsumman söks andra metoder, vissa löser 

det genom att använda miniräknare och andra med uppställning och ett fåtal använder 

skriftlig huvudräkning. Det blir på så vis tydligt att huvudräkning inte är en passande 

metod för eleverna, vilket gör att de söker mer passande strategier att lösa additionen av 

summan.  

 

Karlsson och Kilborn (2015) påpekar att huvudräkning är en krävande metod då höga 

krav på att hålla talen i minnet ställs på eleven. Det innebär att huvudräkning inte alltid 

är en passande metod. Vid tillfällen då huvudräkning är för krävande behöver eleverna 

ha möjlighet att lösa uppgiften på andra vis, genom exempelvis en algoritm. När 

eleverna räknade ut poängen skulle många tal adderas, vilket blev svårt för dem. L3 

löste detta genom att instruera eleverna att använda miniräknare då. McIntosh (2008) 

skriver att det är viktigt att elever får använda miniräknaren som ett hjälpmedel i 

undervisningen så de kan se miniräknaren som ett verktyg som går att använda i 

vardagslivet. Genom att L3 och L1 låter eleverna använda miniräknaren vid en situation 

där huvudräkningen går bet tydliggörs miniräknarens syfte. Vid L2s aktivitet får 

eleverna själva välja metod att lösa uträkningen av poängsumman. Flera elever 

resonerar då med varandra och olika strategier används. Flera använder uppställning, 

vilket är något eleverna arbetat med innan aktiviteten med Yatzy. 

 

L2 och L3 beskriver båda sannolikhet som det område som deras första tanke att 

använda spelet till var. L3 använder sedan spelet till multiplikation och addition och 

avstår från att använda det till sannolikhet. Eftersom spelet innehåller fem tärningar 

anser hon att sannolikhet skulle bli för svårt för eleverna att förstå. L2 använder spelet 

som en del i ett längre arbete med sannolikhetslära. Sannolikhet är då redan introducerat 

för eleverna med hjälp av aktiviteter med färre tärningar samt mynt. Aktiviteten med 

Yatzy används då som återkoppling till det eleverna lärt sig under dessa pass.   
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L2 använder Yatzyt som ett sätt att förstärka det eleverna arbetat med i tidigare 

aktiviteter kring sannolikhetslära. L2s upplägg av undervisningen stöds i det Karlsson 

och Kilborn (2015) beskriver. Författarna menar att arbete med sannolikhetslära bör 

innehålla laborativa aktiviteter för att eleverna ska ges möjlighet att undersöka 

sannolikhet. Genom att bygga förståelse på naturliga situationer för eleverna menar 

författarna att vanliga missförstånd kan undvikas.  

 

Alla lärarna ser att Yatzy passar speciellt bra till addition och multiplikation. L3 

uttrycker att Yatzy passar bäst till att lära sig addition och multiplikation, samt att 

räknesätten relaterar till varandra. Med hjälp av tärningarna får eleverna möjlighet att se 

att multiplikation är upprepad addition, samt att man kan räkna ut många kombinationer 

genom att använda både addition och multiplikation.  

 

L3s tankar överrensstämmer med det McIntosh (2008) beskriver. Författaren skriver att 

förståelse för räknesätt måste byggas på arbete där eleverna får arbeta i och omvandla 

mellan flera representationer. Att multiplikation kan ses som upprepad addition menar 

författaren hjälper elever att förstå räknesättet i ett bredare perspektiv, vilket skapar 

förståelse. McIntosh (2008) menar också att det är viktigt att eleverna får en djupare 

förståelse för multiplikation genom att förstå de lagar räknesättet grundas på. L1 

använder passet för att tydliggöra den kommutativa regeln för eleverna. Eleverna har 

tidigare arbetat med regeln, men fick i aktiviteten med Yatzy fortsätta det arbetet. 

Genom att eleverna får avgöra lämpligt räknesätt och sedan rita tärningarna vid slag då 

multiplikation är passande blir regeln tydlig.  

 

Endast en av lärarna har använt Yatzy innan denna aktivitet. Hon förklarar att hon då 

inte använde spelet på samma vis som under observationen. Yatzyt anpassar hon till 

undervisningen när jag besöker henne, vilket hon inte gjort då hon använt det innan. De 

båda andra lärarna har inte använt Yatzy tidigare av olika anledningar. Den ena har inte 

haft matematik så länge att hon haft möjlighet att använda det ännu. Den andra läraren 

har inte reflekterat över att använda just Yatzy i undervisningen innan, men har använt 

andra tärningsspel. Efter aktiviteten beskriver två av lärarna att de skulle kunna tänka 

sig att använda Yatzy igen. Anledningen till att de skulle använda det igen är de positiva 

effekterna de beskriver att spelet ger. Läraren som inte skulle använda Yatzy igen 

beskriver att det är för att hon har andra tärningsspel som hon föredrar. Spelen hon 

beskriver är pedagogiska material skapade för specifika områden i matematiken. Hon 

ser deras specifika syfte som en fördel framför Yatzyt, som inte är skapat i 

undervisningssyfte. Anledningen till att hon inte använder Yatzy beror alltså inte på att 

hon inte ser pedagogiska fördelar med spelet, utan snarare att andra spel har fler 

fördelar. 
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6 Diskussion 
Inledningsvis diskuteras val av metod och kvaliteten i arbetet. Avsnittet fortsätter sedan 

med diskussion av resultatet. Avslutningsvis formuleras och preciseras de slutsatser som 

framkommit och förslag till vidare forskning ges. 

 

6.1 Metoddiskussion 
En kvalitativ inriktning av undersökningen har varit givande. Troligtvis har lärarnas 

uppfattningar om Yatzy i matematikundervisningen kunnat återges mer detaljerat på 

grund av denna inriktning. Som Holme och Krohn Solvang (1997) skriver har 

kvalitativa metoder fördelen att de kan beskriva fenomen djupare. Då många faktorer 

som påverkar användandet av spelet i undervisningen visat sig vara av karaktären att 

situationanpassning krävts har val av metod varit passande då en större helhetsbild av 

Yatzy i undervisningen givits. Hade en kvantitativ metod använts hade resultaten 

sannolikt varit mer generaliserbara, då fler lärare kunnat ge sin syn på Yatzy i 

undervisningen. Samtidigt hade inte den detaljerade bild  som den kvalitativa 

inriktningen bidragit med kunnat ges. 

 

Att kombinera datainsamlingsmetoderna observation och intervju har också bidragit till 

en bättre bild av Yatzy i undervisningen. Genom användning av både intervjuer och 

observationer ökade trovärdigheten i undersökningen eftersom resultatet styrktes av två 

metoder. Lärarnas respons på resultatet ökade också trovärdigheten då tolkningen av 

resultatet säkerställdes. Genom observationerna har aktiviteterna med Yatzy samt de 

aspekter lärarna tagit upp gällande spelet i undervisningen gått att förstå bättre. Som 

exempel blev lärarnas argument för att arbeta i par tydligt eftersom de positiva aspekter 

lärarna beskrev med pararbete framkom även under observationerna.  

Observationsschemat var till stor hjälp vid observationen eftersom det gjorde att 

händelser snabbt kunde antecknas. Schemat skulle gå att förbättra genom att lägga till 

en kategori med elevkommentarer. Vid flera tillfällen uttryckte elever sådant som 

kunnat vara av intresse för undersökningen. Dessa resonemang och kommentarer från 

elever fick istället antecknas i marginalen.  

 

Även intervjuguiden var ett stöd vid datainsamlingen. Intervjuerna varade kortare tid än 

väntat, och valdes då att avslutas för att inte dra ut på tiden i onödan. Det är möjligt att 

lärarna givit längre svar om de fått intervjufrågorna i förväg. Lärarna fick i förväg veta 

att de skulle svara på frågor om Yatzy och användningen i matematikundervisningen, 

men för att få så autentiska svar som möjligt fick lärarna inte ut de specifika frågorna. 

Intervjuguiden fungerade bra men exempelvis kunde ingen av lärarna ge exempel på 

något område där Yatzy vore opassande eller inte skulle tillföra något i undervisningen. 

Det kunde möjligtvis undvikits genom att lärarna fått möjlighet att reflektera kring just 

den frågan i förväg. På grund av missförstånd och tidsbrist blev en av lärarna efter 

observationen istället intervjuad via email. Vi diskuterade på förhand om att djupgående 

och beskrivande svar med exempel var önskvärt, och har haft fortsatt kontakt för att 

säkerställa att vi förstått varandra rätt. Att lösa situationen på detta vis fungerade bra då 

läraren var öppen för att ha kontakt, samt respondentvalidera mina sammanfattningar. 

Då läraren var så pass tillmötesgående kring att lösa situationen på detta vis har 

resultatet troligtvis inte påverkats. Missförstånd som detta hade gått att undvika om det 

på förhand bekräftats att lärarna uppfattat att både intervju och observation skulle ske. 

Det var inget jag reflekterat över tidigare och därför gjordes inte det. 

 



  
 

28 

Trovärdigheten och äktheten har under arbetets gång varit i åtanke. Tillförlitligheten har 

ökats genom triangulering och respondentvalidering. Respondentvalideringen har också 

ökat äktheten och möjligheten att styrka och konfirmera. Att det ökade framkom då en 

av lärarna valde att ändra ordval då hon sagt fel räknesätt vid ett tillfälle. Hade 

respondentvalideringen inte gjorts hade resultatet påverkats. Perception är alltid 

subjektivt eftersom man tolkar vad man ser (Denscombe, 2009). Det är på grund av 

subjektiviteten ofrånkomligt att undersökningen påverkas av jaget. Genom att aktivt 

arbeta för att öka trovärdigheten och äktheten är förhoppningen att påverkan har 

minskats. För att öka pålitligheten har resultat redovisats och underlag finns som 

bilagor. Överförbarheten är i denna undersökning begränsad. Resultat och slutsatser 

baseras endast på tre intervjuer och tre observationer.  

 

Det är möjligt att fler intervjuer och observationer hade givit andra resultat. Lärarna 

arbetade exempelvis med många representationer. Det är möjligt att de hade arbetat 

annorlunda om observationerna varit återkommande under en lägre tid. Det är också 

möjligt att fler områden inom matematiken hade behandlats om fler lektioner med de tre 

lärarna som deltagit eller med andra lärare observerats. Lärarna såg att Yatzy skulle gå 

att använda i fler områden, vilket sannolikt även andra lärare skulle se, och då 

möjligtvis även använda Yatzy till. De resultat som finns är alltså begränsade i andra 

situationer, hur pass begränsade är svårt att avgöra. Det har i undersökningen 

framkommit att situationsbaserade faktorer påverkar användningen av Yatzy i 

matematikundervisningen. Det är sannolikt att de resultat som behandlar vikten av 

anpassning till situationen går att applicera vid andra tillfällen. Exempel på dessa är 

behovet av lärarens flexibilitet och anpassning av instruktionerna. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Undersökningen visar att Yatzy går att använda i undervisningen samt anpassas till 

olika syften och sammanhang. Flera viktiga aspekter och möjligheter vid användning av  

spelet framkommer i arbetet. Undersökningen är begränsad på grund av antal 

respondenter, vilket medför att slutsatsernas överförbarhet går att diskutera. De 

möjligheter och begränsningar lärarna ser är definitiva, men deras applicerbarhet på 

andra situationer går inte med säkerhet avgöras.  

 

Lärarna beskriver i undersökningen ett flertal möjligheter och begränsningar med Yatzy 

i undervisningen. Ett flertal aspekter av den praktiska tillämpningen framkommer i 

arbetet. Vid tidigare tillfällen i verksamheten har jag sett att elever visat intresse för att 

spela under matematikundervisningen. Att eleverna engageras av att spela visar sig även 

i undersökningen. Samtliga lärare ser att eleverna visar intresse och är aktiva, dock ser 

en lärare att elevernas motivation ökar när eleverna blir mer vana vid att använda spelet. 

Elevernas obekantskap med spelet är oväntat då jag liksom lärarna förväntade mig att 

eleverna redan var bekanta med Yatzy. Risken att elever finner spel tråkiga på grund av 

att de spelats för ofta, som Bragg (2007) beskriver har därför inte varit ett problem i de 

klasser som observerats. Att eleverna var obekanta med spelet påverkade 

undervisningen då lärarna fick anpassa sin undervisning genom att göra instruktionerna 

mer omfattande. Genom denna förlängning av genomgången blev spelet tungt för 

eleverna. Det ledde till att lärarna fann flera vis att förbättra användningen av spelet i 

matematikundervisningen genom att anpassa spelet på olika vis. Detta tydder på att det 

inte bara är viktigt att läraren är flexibel och anpassar sin undervisning, utan att det även 

är viktigt att både lärare och elever blir bekanta med spelet för att det ska användas på 

ett så lyckat vis som möjligt. Möjligheterna och begränsningarna som framkommit har 

alltså inte bara en praktisk natur utan påverkar även elevernas matematiska utveckling.  
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Lärarna lyfter också fram olika sätt att synliggöra matematiken för eleverna. Samtliga 

lärare uttrycker en vinst i att använda Yatzy för att visa matematik genom flera 

representationer. McIntosh (2008) betonar vikten av att använda sig av olika 

representationer och lyfter även fram att man ofta arbetar till stor del i symbolform. I 

samtliga aktiviteter med Yatzy har lärarna inte lagt fokus på arbete i symbolform utan i 

andra representationer, så som bild. Då endast tre aktiviteter observerats är det omöjligt 

att avgöra om denna användning av representationer beror på spelet i sig eller sättet de 

deltagande lärarna arbetar. Att samtliga lärare arbetat på detta vis tyder dock på att 

spelet skulle kunna ha en positiv påverkan på användandet av flera representationer. 

 

Moyer (2001) menar att laborativa moment ofta används som belöning för eleverna 

vilket leder till att de inte uppfattar matematiken aktiviteten innehåller. Hon skriver 

också att lärare ofta använder laborativa moment utan reflektion. I detta arbete visade 

sig det motsatta. Samtliga lärare har reflekterat och anpassat Yatzyt efter olika områden 

och har haft tydliga mål med aktiviteterna. Det är möjligt att det Moyer funnit stämmer i 

andra sammanhang. Då lärarna i denna undersökning har blivit ombedda att hålla i en 

aktivitet med Yatzy kan det ha påverkat hur de använt spelet. Sannolikt var lektionerna 

lärarna höll i lyckade då eleverna fick lära med hjälp av många representationer. 

Lärarna  har undvikit att låta eleverna undgå matematiken genom att de tydliggjorde 

matematiken för eleverna. Det gjordes i deras genomgångar och sammanfattningar av 

lektionen, samt genom att de låtit aktiviteterna ingå i ett större sammanhang.  

 

Spels motiverande och underhållande karaktär är väl diskuterat i litteratur. Samtidigt är 

resultaten inte entydliga. Som exempel visade Braggs (2007) studie inte entydigt att 

eleverna såg lektioner med spel som roligare. Att resultatet inte är entydigt kan 

möjligtvis bero på hur Bragg utfört sin studie. Dock tyder komplexiteten som framhävs 

i både Braggs studie och av lärarna i denna undersökning på att elevers motivation 

påverkas av fler faktorer än endast metodval. Rimligt är att otydligheten i resultaten kan 

bero på sådana faktorer som exempelvis gruppstorlek, bekantskap med spelet eller tid 

för instruktioner. I denna undersökning sågs positiva effekter på elevernas utveckling 

vid användningen av Yatzy i undervisningen. Speciellt lyfts elevernas motivation och 

delaktighet fram. Både Heath (2014) och Bragg (2012) beskriver att elever har roligt när 

de lär sig genom spel, vilket påverkar deras delaktighet och motivation positivt. I detta 

arbete framgår denna positiva aspekt av spel tydligt. Intressant är också att en av lärarna 

ser att spelet troligtvis kommer bli ännu roligare för eleverna när de är bekanta med 

spelet, på grund av deras ovana. Sannolikt stämmer det då eleverna visade minst 

intresse under instruktionerna, vilket kan ges mindre utrymme i undervisningen när 

eleverna är bekanta med spelets grunder. Vidare framkommer att spelet kan bidra till 

elevernas sociala utveckling genom det sociala samspel som det innebär. Samarbete, 

turordning och att lära av varandra framkom både genom intervjuer och observationer 

att eleverna gavs möjlighet att ägna sig åt.  

 

Möjligheterna till diskussion av strategier som spelet tillför framkommer i observationer 

och intervjuer. Fokus lades under aktiviteterna på elevernas strategier samt på reflektion 

över räknesätten. Som Karlsson och Kilborn (2015) skriver är det viktigt att eleverna får 

tillämpa strategier i olika typer av situationer och sammanhang. Yatzy bidrar då med en 

ny situation där eleverna får resonera kring och använda sig av strategier. Eleverna får 

då arbeta med en del i det centrala innehållet för årskurs 1-3 som beskrivs i Lgr 11, 

specifikt metoder att lösa uppgifter med huvudräkning, skriftligt och med miniräknare. 

Genom att arbeta tillsammans utvecklas också deras resonemangs- och 
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kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011). Att eleverna reflekterade över räknesätt 

framgick tydligt och stärktes genom användandet av tärningar. Den kommutativa lagen 

och relationen mellan addition och multiplikation framgick under alla pass, men blev 

speciellt tydlig då multiplikationerna ritades upp.  

 

Samtliga lärare fann sätt att anpassa spelet för olika syften och de ramar som påverkar 

undervisningen. Lärarna menade att spelet bör spelas i par, och att uppdelning av spelet 

i flera delar kan underlätta för eleverna. Genom dessa anpassningar menar lärarna att 

spelet tar mindre tid och underlättar för elevernas förståelse. Som Löwing (2004) 

beskriver är lärares val och anpassning av undervisningsmaterial avgörande. I 

undersökningen visade det sig vilken skillnad pedagogiska val gör eftersom lärarnas 

aktiviteter skiljde sig mycket åt. Genom de olika anpassningarna lärarna gjorde gavs 

olika möjligheter och Yatzyt uppfyllde olika syften och matematiskt innehåll.  

 

Under arbetet framkom att lärarna såg addition och multiplikation som mest givande att 

använda Yatzy till. Då betonades även räknesättens relation till varandra, huvudräkning 

och tillämpning av strategier som givande fokus i Yatzy. Vidare såg de att spelet går att 

använda på många olika områden och lyfte även fram sannolikhetslära och användning 

av miniräknare. För att förstå sannolikhetslära hade kombinatoriken behövt ta en större 

del i arbetet än det gjorde, men det var inte heller syftet med lärarnas uppvisade 

lektioner. Däremot såg lärarna att spelet kunde användas till att lära ut sannolikhetslära. 

Kombinatorik behandlade samtliga lärare till viss del, men fokus lades på annat 

innehåll. Karlsson och Kilborn (2015) beskriver att kombinatoriken är en viktig grund 

för att förstå sannolikhet men som inte ges mycket utrymme i 

matematikundervisningen. Möjligt är att fokus lagts på detta område om fler aktiviteter 

observerats. Viktigt är att se att författarna har årskurs 1-6 i åtanke, i årskurs 1-3 är 

sannolikhetslärans och kombinatorikens grunder troligtvis tillräckligt att eleverna 

förstår. Även användning av miniräknare är viktigt att uppmärksamma. I detta fall 

användes miniräknare endast då eleverna inte kunde lösa additionen av deras 

poängsumma med hjälp av huvudräkning. Det gör att de möjligheter som McIntosh 

(2008) beskriver gällande att miniräknare bör användas i situationer som är naturliga för 

eleven att se miniräknare som ett verktyg i vardagen utnyttjades. Det är dock viktigt att 

eleverna inte endast använder miniräknare vid Yatzy eftersom de fördelar spelet bidrar 

med gällande addition, multiplikation och huvudräkning då går om intet. Lärarna visade 

därmed i sina aktiviteter på ett reflekterat sätt av användning av miniräknare eftersom 

de endast använde miniräknaren där det gav en gynnsam effekt på elevernas lärande, 

vilket därmed inte heller gjorde matematiken för svår för eleverna att förstå. 

 

Eleverna fick genom aktiviteten med Yatzy öva på flera strategier de haft undervisning 

i. Dessa strategier tydliggjordes också olika mycket beroende på de anpassningar lärarna 

gjorde. Det tyder på att spelet har potential att anpassas till olika områden och att ha 

olika fokus. Tillämpningen av strategier blev tydlig i alla aktiviter då eleverna ställdes 

inför att välja sätt att lösa uppgiften på. Strategival eleverna ställdes inför blev tydliga 

när eleverna skulle räkna ut poängsumman, vilket inte gick att lösa med huvudräkning. 

Eleverna resonerade och löste situationen på olika vis. Genom detta skapades en 

naturlig situation för eleverna att finna andra strategier. Strategivalen blev också tydliga 

eftersom fokus under två av aktiviteterna lades vid vilket räknesätt eleverna skulle välja. 

Miniräknare blev ett av sätten för eleverna att räkna ut poängsumman. Genom att endast 

använda miniräknare till detta skapades ett naturligt sätt för eleverna att se situationer 

där miniräknare är ett passande verktyg, samtidigt som fokus under lektionen lades på 

elevernas huvudräkning och strategival. Som McIntosh (2008) skriver är det viktigt att 
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eleverna ser miniräknares roll i vardagslivet. I denna situtation blir syftet tydligt, dock 

är det viktigt att eleverna också förstår varför man behöver kunna lösa tal utan 

miniräknare.  

 

Karlsson och Kilborn (2015) påpekar att det är av betydelse för elevernas förståelse att 

introduceringen av multiplikationstabellerna sker systematiskt. De menar att tabellerna 

bör introduceras i en viss ordning, samt att inte för många introduceras samtidigt. Att 

lärarna använde Yatzyt som tillfälle att tillämpa tabeller de redan arbetat med är därför 

av betydelse för elevernas lärande. I enlighet med författarnas resonemang hade det inte 

varit passande att använda Yatzy med elever som inte redan arbetat med 

multiplikationstabellerna 1-5. Under observationerna och intervjuerna framkom inga 

problem för eleverna att förstå hur de skulle lösa multiplikationerna, vilket tyder på att 

de är bekanta med tabellerna 1-5. Sannolikt var inte samtliga elever säkra på dessa 

tabeller, men samtliga elever klarade av att utföra spelet.  Det går att förklara med det 

Malmer (2002) beskriver. Genom att eleverna arbetar i mindre abstrakta 

representationer menar hon att elever klarar av att utföra uppgifter de annars skulle haft 

svårt för. Som författaren beskriver beror svårigheter i matematik ofta på svårigheter att 

hantera abstraktion, vilket undviks då eleverna i aktiviteten med Yatzy arbetar med 

exempelvis laborativt material. Vidare klarade samtliga elever av att utföra matematiken 

spelet behandlade, samtidigt som det inte framgick att någon fann spelet för enkelt. 

Detta tyder på att ytterligare en möjlighet med spelet skulle kunna vara att det går att 

använda med elever på olika kunskapsnivåer. 

 

Ytterligare sätt att förklara att samtliga elever klarar av att utföra matematiken är de 

sociala fördelar lärarna beskriver i sina intervjuer. Genom att resonera och samarbeta lär 

eleverna med varandra, vilket kan förklara att de löste matematiken så väl. Även det 

Bragg (2007) har funnit kan ha del i  förklaringen till att eleverna inte hade svårigheter 

att lösa uppgiften. Hon har funnit att elever uppfattar att deras misstag inte blir lika 

synliga när de spelar. Genom att mindre fokus läggs på fel blir aktiviteten roligare och 

motivationen ökar. Viktigt är dock att de problem elever stöter på under spelets gång 

uppmärksammas av läraren, så missförstånd kan redas ut. 

  

Samtliga lärare i arbetet var positiva till spel i undervisningen. Det stämmer överrens 

med att lärare är positiva till laborativt material som Rystedt och Trygg (2010) 

beskriver. Lärarna såg att eleverna får lära med hjälp av flera representationer och 

varierar undervisningen. Lärarna var inte eniga om att fortsätta använda Yatzy i 

undervisningen, men alla såg tärningsspel som givande. Det blir i arbetet tydligt att 

användning av Yatzy kräver reflektion, både från lärare och elever. Som Löwing (2004) 

skriver krävs att läraren har ett tydligt mål och syfte med användandet av spelet. Genom 

lärarnas tydliga mål anpassades spelet efter ett för eleverna passande syfte samt efter de 

ramar som påverkar hur lyckat spelet blir i undervisningen. Utan denna anpassning 

arbetar eleverna förvisso med matematik när de spelar Yatzy, men hade då troligtvis 

som McIntosh (2008) skriver inte sett matematiken i spelet. Att anpassa spelet och 

synliggöra matematiken för eleverna är av avgörande betydelse för de fördelar spelet 

medför i matematikundervisningen. 

 

6.3 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
Det  har framkommit flera möjligheter och begränsningar med Yatzy i undervisningen. 

Exempel på begränsningar är att spelet bör anpassas för de syften och mål man har med 

undervisningen för att vara givande, samt att det är tidskrävande. Möjligheter med 

spelet är att det ger tillfälle att lära tillsammans i par och på så vis resonera och 
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diskutera kring matematik. Genom detta sociala samspel kan elevernas sociala 

utveckling påverkas positivt. Eleverna ges alltså möjlighet att utveckla sin 

resonemangs- och kommunikationsförmåga som beskrivs i Lgr 11 (Skolverket, 2011). 

Spelet har också en underhållande påverkan på eleverna vilket i sin tur kan bidra till 

ökad motivation och delaktighet.  

 

De syften och sammanhang där spelet är som mest givande som framhävs är vid 

addition och multiplikation. I synnerhet framkommer att huvudräkning, uppställning 

och synliggörande av kommutativa lagen är givande att använda Yatzyt för att 

förmedla. I Lgr 11 beskrivs att eleverna ska få arbeta med de fyra räknesätten och 

metoder att lösa tal med huvudräkning, skriftligt och med miniräknare (Skolverket, 

2011). Genom att synliggöra matematiken i form av exempelvis diskussioner och arbete 

med flera representationer kan även matematiska regler, strategival och samband mellan 

addition och multiplikation tydliggöras för eleverna. Vidare kan spelet användas till fler 

områden med anpassning, då nämns speciellt sannolikhet. Även kombinatorik 

behandlas under användning av spelet. 

 

För fortsatta forskning skulle elevers perspektiv på att lära med spelet vara intressant. 

Under observationerna och intervjuerna med lärarna framkom att elevernas motivation 

och delaktighet ökade. Det vore intressant att se om eleverna själva såg en ökning av sin 

motivation, samt om det påverkar deras syn på matematikämnet i sig eller om ökningen 

gäller just det område som behandlats i aktiviteten. Ytterligare forskning som vore 

intressant är hur spelet går att använda vid kombinatorik och sannolikhet. Fokus läggs i 

denna undersökningen inte vid just dessa områden men samtliga lärare uttryckte att 

spelet går att användas till sannolikhet och alla berörde kombinatorik på något vis. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Observationsschema 

 
  



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Frågeställningar:  

 

A: Vilka möjligheter och begränsningar ser lärare med Yatzy i 

matematikundervisningen? 

B: I vilka syften och sammanhang ser de spelet som speciellt givande? 
 

Utbildning och antal år som lärare: 

  

# Intervjufråga Syfte: 

1 Hur har det varit att planera aktiviteten med Yatzy?  

Hur har du gått tillväga när du valt hur aktiviteten ska gå till? 

A 

2 Har du använt Yatzy i matematikundervisningen innan? 

Hur, Varför inte? 

A 

3 Vilka positiva effekter finns med denna aktivitet? –matematik -övrigt A 

4 Vilka negativa effekter finns med denna aktivitet? –matematik -övrigt A 

5 Vilket syfte hade detta passet? A,B 

6 Finns det andra syften Yatzy skulle kunna användas till?  

Finns det tillfällen då Yatzy passar extra bra som metod? 

- matematiskt innehåll -situationer 

B 

7  Finns det syften då Yatzy inte hade varit passande?  

- matematiskt innehåll 

A 

8  Kan de matematiska förmågorna tränas med hjälp av Yatzy?  

Hur, Varför inte? 

A 

9 Skulle du använda Yatzy fler gånger i matematiken?  

Varför, Varför inte? 

A,B 

10 Hänger aktiviteten med Yatzy ihop med övrig undervisning?  

Hur, Varför inte? 

A 

11 Hur påverkas elevernas deltagande med Yatzy som metod? A 

12 Hur påverkas elevernas motivation med Yatzy som metod? A 

13 Finns det något som är viktigt att tänka på när man använder Yatzy i 

undervisningen? 

A 

14 Är det något annat du tänkt på om Yatzy i undervisningen? A,B 



  
 

III 

Bilaga C Missivbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Jennifer Hernborg och studerar på grundlärarprogrammet med inriktning mot 

åk F-3 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det är nu min sjunde termin och jag ska skriva 

mitt första självständiga arbete i matematik. Därför söker jag efter 3 lärare i åk 1-3 som 

vill medverka i arbetet. Arbetet kommer att handla om hur spelet Yatzy kan användas i 

undervisningen. Det kommer gå till så att de lärare som väljer att delta får planera en 

lektion i matematik, med enda krav att den på något vis innehåller Yatzy. Hur man 

använder spelet är valfritt men viktigt är att just Yatzy används. Jag kommer att 

observera denna lektion och sedan intervjua läraren i ca 30-45 minuter. Mitt syfte med 

besöket är alltså att lära mig och ta del av erfarenheter och kunskap som verksamma 

lärare har. Tid för besöket bestäms tillsammans men v.48-50 har jag möjlighet att 

komma. Jag anpassar mig självklart efter era tider.   

 

Jag undrar därför om du vill delta. Väljer du att delta har du rätt att ändra dig och dra 

dig ur när du vill utan att jag kommer ifrågasätta det. Jag kommer också att hantera all 

information jag får in anonymt och man kommer inte kunna se vilka som deltagit i 

arbetet.  Jag kommer inte heller använda informationen i något annat syfte än till mitt 

arbete. Har du några frågor är du välkommen att ställa dem! Tack på förhand!  

 

Mvh 

Jennifer Hernborg  

jh222rc@student.lnu.se  

07X-XXX XX XX 

 

 

Ort och datum:______________________________________________________ 

 

 

Underskrift: ________________________________________________________ 

 

 

    Namnförtydligande:___________________________________________________ 
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