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Sammanfattning 
Det här är en studie som undersöker hur lärare i grundskolan använder digitala spel som               
redskap i matematikundervisningen. De metoder som används för att ta itu med denna fråga är               
två kvalitativa metoder: intervjuer och observationer, och fokuserar på lärare som undervisar            
matematik i årskurs 4-9. Resultaten visar att digitala spel kan användas i undervisningen för              
variation, färdighetsträning, avstämning, introduktion och dokumentation. Dessutom är        
motivationen en gemensam faktor till att lärare väljer att använda digitala spel i klassrummet              
då det lockar elever att utföra uppgifter på ett sätt som de anser vara roligt. Det visar sig att det                    
idag sker en förändring i skolor då digitala spel får en allt större plats i undervisningen, men det                  
krävs mer forskning för att se hur elevernas prestation och motivation påverkas när digitala              
spel används i större omfattning än vad studien visar.  
 
Nyckelord: digitala spel, läromedel, redskap, matematikundervisning, matematik 
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1 Inledning 
Digitala verktyg beskrivs numera som ett självklart inslag i undervisningen och menar att det              
hjälper att öka elevernas inlärning och engagemang (Pedagog Stockholm, 2014). Mitt arbete            
utgår ifrån denna föreställning, men med fokus på en specifik typ av digitalt verktyg - spel. Min                 
uppfattning inom detta område är att lärare generellt inte vågar att använda spel som ett               
verktyg i klassrummet. Ordet “spel” associerar jag till någonting som man gör på fritiden, och               
det kanske de flesta gör. Däremot finns det spel som är utvecklade för att användas i                
pedagogiskt syfte och studier som presenteras senare i denna uppsats visar att spel som              
används på fritiden kan även anpassas i undervisningen. Detta är en kvalitativ studie som ska               
undersöka hur lärare använder digitala spel i matematikundervisningen.  
 
Jag har valt att skriva ett arbete som handlar om digitala spel i matematikämnet för att båda                 
dessa faktorer (matematik och digitala spel) intresserar mig personligen. TIMMS (2015) visar i             
en rapport att svenska elever har ökat sina resultat i matematikämnet, vilket är en positiv               
utveckling då man har tagit till åtgärder som t.ex. “mattelyftet” för att öka elevresultat i               
matematik. Nu har Skolverket nyligen reviderat Läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och           
fritidshemmet 2011 (Lgr11: Skolverket, 2017). I den reviderade upplagan så har det blivit större              
fokus på användningen av digitala medier i undervisningen. Skolverket (2017) beskriver i            
avsnittet om skolans uppdrag att skolan ska ge elever möjlighet att utveckla digital kompetens. I               
kursplanen för matematikämnet är syftet med undervisningen att ge eleverna möjlighet att            
använda digitala verktyg, samt att programmering ska ta mer plats i undervisningen för att              
utveckla de matematiska förmågorna (Skolverket, 2017). Digitala spel kan potentiellt användas           
som redskap för att utveckla de fem matematiska förmågorna som eleven ska besitta enligt              
kursplanen (Skolverket, 2017). När elevresultaten har ökats i Sverige och att Skolverket har             
dessutom infört mer digitala medel i kursplanen så bör det finnas fördelar med att använda               
digitala verktyg i undervisningen. Jag ska utforska de fördelar och nackdelar som tillkommer             
när lärare använder digitala spel som verktyg i matematikundervisningen. 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt lärare använder digitala spel i klassrummet               
och deras attityder kring digitala spelets roll i undervisningen. Studien ska synliggöra hur             
lärare tänker kring användandet av digitala spel i undervisningen. För att ta reda på hur               
digitala spel kan användas som redskap i matematikundervisningen så utgår jag från dessa tre              
forskningsfrågor: 

F1: På vilket sätt används digitala spel som redskap i klassrummet? 
F2: Vad är lärarens mål med användningen av digitala spel som redskap i 
matematikundervisningen? 
F3: Vad är lärarens roll i klassrummet när digitala spel används som redskap i 
matematikundervisningen? 
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För att besvara dessa frågor kommer jag att intervjua och observera grundskollärare som             
undervisar i matematik. Dessa lärare ska använda eller ha använt digitala spel i undervisningen              
i någon omfattning. Jag vill ta del av deras erfarenheter och synpunkter gällande användningen              
av digitala spel, samt observera hur användningen av digitala spel sker i klassrummet. När jag               
började sammanställa forskning kring ämnet som uppsatsen behandlar så började jag fundera:            
hur ser det verkligen ut i verksamheten idag? Digitala spel är någonting som de flesta i den                 
yngre generationen stöter på hela tiden i sin vardag, vare sig det är via mobiltelefonen med alla                 
appar, surfplattor eller datorer. Skolan har som uppgift att integrera skapande och lek i              
lärandet, samt stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet i undervisningen (Skolverket,          
2017). Dessutom har Skolverket gjort det explicit i skolans läroplan att “alla ska ges möjlighet att                
utveckla sin förmåga att använda digital teknik” (2017), vilket kan kombineras med            
användandet av digitala spel. Det är då intressant att undersöka hur lärare använder digitala              
spel i undervisningen och om tanken bakom detta är kopplat till elevernas intressen. 

2 Bakgrund 

2.1 Teorier  
Arbetet kommer att fokusera på hur lärare använder digitala spel i undervisningen. Det             
perspektiv som kommer att löpa genom texten är den sociokulturella perspektivet som Lev             
Vygotsky förespråkar. De vetenskapliga studier som ska redovisas behandlar digitala spel som            
ett verktyg i elevens kunskapsutveckling. Säljö (2012) beskriver Vygotskys syn på lärande som             
en ständig utveckling i samband med ens omgivning. Ett begrepp han tar upp är mediering som                
innebär det redskap människan använder för att förstå och analysera omvärlden. Dessa redskap             
är då språkliga och materiella. Säljö (2012) hävdar att det teoretiska och praktiska lärandet är               
starkt sammankopplade och är beroende av varandra. Säljö förklarar att t.ex. ett visst yrke              
kräver kunskap om hur man behärskar specifika fysiska verktyg och det är då kopplat till det                
språkliga redskapet, t.ex. fackspråk, den ena är en förutsättning till den andra. Skolverket (2017)              
har reviderat kursplanerna i Lgr11 för att skolorna ska öka användningen av digitala medier              
och börja implementera programmering i undervisningen, vilket kan kopplas till att elever har             
möjlighet att förstå spelkonstruktion och i sin tur skapa egna spel. Ett digitalt spel kan ses som                 
ett medierande redskap för elevens kunskapsutveckling i klassrummet. Detta perspektiv          
kommer att hjälpa mig att besvara forskningsfrågorna då jag vill undersöka hur läraren ser på               
digitala spel och hur de använder spel som ett verktyg i klassrummet.  

2.2 Begrepp 
I detta arbete kommer jag att använda mig av fältobservationer och intervjuer för att få svar på                 
mina forskningsfrågor. Det finns begrepp som används för det material jag samlar in; data och                
empirisk material. Skillnaden på hur jag kommer att använda dessa begrepp är att data är det                
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material som tas fram vid fältarbete t.ex. observationer och intervjuer, medan empirisk material             
är den del av ens data man använder i sin analys (Arhne & Svennson, 2011). 
 
De vetenskapliga artiklar som har sammanställts i bakgrunden är ursprungligen skrivna på            
engelska, vilket betyder att det är en del begrepp som jag har valt att översätta på särskilda sätt                  
beroende på min tolkning av begreppen i deras sammanhang. Framför allt är begreppet             
“digitala spel” aktuellt i denna uppsats, vilket kommer att användas framför det mer kända              
svenska begreppet “datorspel”. Datorspel är spel som spelas med en dator, och det innefattar              
även datorer som; konsoll, mobil, persondator och spelautomat (Datorspel, u.å.). Däremot för            
att avgränsa användningsområden till just spel som spelas på dator, mobil och surfplatta så              
används begreppet digitala spel istället för datorspel. Smartboard är ett externt redskap som är              
kopplad till en dator, men även detta används som ett digitalt verktyg.  

2.3 Digitala spel 
I uppsatsen så kommer generella digitala spel att kallas för “digitala spel”. Spel som är               
utvecklad specifikt för utbildningssyfte kommer att kallas för “digitala lärspel”, vilket oftast            
utvecklas i samarbete med läromedelsföretag och målgruppen för dessa produkter är skolor. De             
spel som säljs på marknaden för underhållning och är inte primärt till för skolans verksamhet               
kallas för “kommersiella digitala spel”, vilket kan vara spel allt från “Candy Crush”, “Super              
Mario” till “The Sims”.  
 
Uppsatsen kommer att beröra lärare som undervisar i grundskolans senare år - d.v.s. årskurs              
4-9. Vetenskapliga artiklarna som används i bakgrunden är på engelska och många av             
artiklarna använder begrepp som “mellanstadiet” för att beskriva årskurserna, vilket är ett            
begrepp som inte används i svenska skolor längre. För att undvika missförstånd så anges              
årskurserna explicit när klasser ska beskrivas. 

2.3.1 Digitala lärspel 
Digitala lärspel är spel som är utvecklade för att stödja undervisningen och elevens inlärning              
(Marklund, 2015), vilket skapar möjligheter för lärare i klassrummet att variera undervisningen            
och hitta fler sätt för elever att nå kunskapskraven i matematik. Chang et al. (2015) publicerade                
en studie som handlar om att undersöka hur en matematikapp påverkar elevernas prestation i              
matematikämnet. Det är en app som författarna utvecklade för att användas i            
matematikundervisningen och behandlar bråktal. Studien gjordes under en 9-veckors period i           
Kalifornien och totalt 306 elever i årskurs 6-8 deltog i den empiriska undersökningen. Deras              
syfte var att undersöka hur digitala lärspel påverkar elevernas matematiska förmåga.           
Deltagarna delades upp i experimentgrupper som använde matematikappen när de övade           
bråktal och kontrollgrupper som använde papper och penna för att göra liknande övningar.             
Chang et al. menar att digitala spel har potential för att användas i matematikundervisningen              
för att skapa intresse för ämnet och därmed öka elevernas prestation. De utgick även efter att                
användningen av lärspelet påverkar elever olika beroende på deras nivå, därför delades            
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eleverna även upp i tre nivåer: låg-, mellan-, och högpresterande grupper. Först jämförde man              
resultaten för experimentgruppen och kontrollgruppen i respektive årskurser med varandra          
och det visade sig att de som använde matematikappen hade ökat prestation jämfört med de               
som tränade med papper och penna som tvärtom hade sänkt deras prestation. Sedan jämfördes              
resultaten genom att dela upp dem i låg-, mellan-, och högpresterande grupper i både              
experiment- och kontrollgruppen. Den lågpresterande andelen i experimentgruppen visade på          
högre förbättring på testerna än de andra två grupperna och gynnades mest av att använda               
matematikappen som redskap. Chang et al. hävdar utifrån detta att deras spel som är utvecklad               
för att användas som redskap i matematikämnet passar bra som ett komplement i klassrummet              
när de traditionella metoderna inte fungerar. Det kan ses som en representationsform för             
matematiskt innehåll via ett annat medel än papper och penna.  
 
Chang et al. (2016) utförde en studie som behandlar samma matematikapp som tidigare, men              
att de istället undersökte om appen ökar elevernas engagemang generellt, samt deras            
engagemang i form av: attityd, känslor och kognitivt. De undersökte även om det finns en               
skillnad på hur användningen av appen påverkar killarnas och tjejernas engagemang i            
matematikområdet som behandlades. Undersökningen gjordes 2012 i Kalifornien och 107 elever           
i årskurs 5 från fem olika klasser deltog. Det pågick i tio dagar och fyra klasser på 78 elever fick                    
använda matematikappen för att lära sig bråk, medan en klass på 28 elever fick vara               
kontrollgruppen och träna på bråk m.h.a. papper och penna som redskap. Studien visar att              
både killar och tjejer som tränade på bråk med matematikappen hade ökat resultat i              
engagemang än de som deltog i kontrollgruppen. Dessutom visade det sig att resultaten i              
engagemang sjönk i kontrollgruppen för både tjejer och killar, men hos killarna sjönk det mer               
drastiskt. Chang et al. diskuterar att en faktor som kan påverkat är att kontrollgruppen visste               
vad de andra grupperna fick använda i undervisningen, d.v.s. spel, och blev därmed besviken              
och mindre engagerad i sin egen form av undervisning. Trots att det visade sig att generella                
engagemangen i matematikämnet ökades så var det så pass liten skillnad att det inte är               
statistisk signifikant. Det innebär att det inte är självklart att motivationen blir påverkad endast              
genom att välja digitala spel som redskap, det bör vara andra faktorer som påverkar. Eftersom               
kontrollgruppen förmodligen blev påverkade av att experimentgruppen fick använda spel i           
undervisningen så är resultaten hos kontrollgruppen inte pålitliga. 
 
En annan studie som behandlar liknande frågor är den Garneli (2017) publicerade och handlar              
om en empirisk undersökning på hur “seriösa” digitala spel påverkar elevernas inlärning och             
attityder i matematikämnet. Eleverna fick öva på olika räknesätt m.h.a. ett matematikspel i två              
veckor och det var 80 st elever i grundskolan på 13 år som deltog i undersökningen. De blev                  
uppdelade i fyra lika stora grupper och de tre första grupperna fick använda matematikspelet              
“Gem Game” som är utvecklad på plattformen Scratch och den sista fick vara kontrollgruppen              
och gjorde övningar med papper och penna. Däremot spelade grupperna lärspelet på tre olika              
sätt för att undersöka på på vilket sätt en skildring i spelet kan relatera till elevernas attityder                 
och prestation i ämnet. En av grupperna spelade spelet utan en berättelse, en annan grupp               
spelade med en berättelse och den sista gruppen spelade med en berättelse och fick möjlighet               
att justera spelets dialoger och avslutning till något de tyckte passade handlingen. Studien visar              
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att tjejer som presterade sämre på testet före undersökningen utvecklades och gav bättre             
resultat. Däremot visade killarna inte märkbara skillnader före och efter användningen av de tre              
olika formerna av lärspelet. Resultaten visar att genom att använda digitala spel som redskap i               
undervisningen kan hjälpa att nå de killar i klassen som inte blev motiverad av de traditionella                
metoderna. Eleverna visade inte stora skillnader i prestation vilket lärspel det än handlar om,              
vilket författarna menar beror på att det inte var tillräckligt mycket tid som lades ned i                
experimentet. Observationerna visade att de som deltog i gruppen med digitala spelet som             
redskap var entusiastiska inför användningen. Däremot visade det sig att de som lyckades spela              
klart spelet inte kände för att pröva igen, och en stor del av tjejerna i studien som mötte hinder i                    
spelet och fann det svårt gav upp. Killarna visade istället att när de behövde mer tid för att                  
spela och lösa problem så fortsatte de utan att klaga. Eleverna berättade i intervjuerna att               
användning av digitala spel i den ordinarie undervisningen lät främmande för dem och de              
trodde inte alls att det skulle påverka deras prestation i matematik. Däremot tyckte de flesta att                
det var en bra idé att implementera lärspel i skolan för att göra undervisningen roligare. Garneli                
menar även att bedömningsformerna bör ha skapats i förhållande till den nya            
inlärningsmetoden, eftersom testresultaten kan ha blivit påverkad av att eleverna testades           
traditionellt med papper och penna. Nästa studie som jag kommer att presentera styrker denna              
slutsats.  
 
Marklund (2015) utförde en fallstudie till sin avhandling för att undersöka hur digitala lärspel              
kan implementeras och användas i den ordinarie matematikundervisningen. Fallstudiens         
förberedande fas pågick i fem månader då det ingick intervjuer hos bl.a. rektor, lärare och               
elever. Han samarbetade med lärarna för att tillsammans konstruera en målinriktad           
lärandeplan med spelet “MinecraftEdu” som medel i undervisningen. Fallstudien var hos en en             
klass i årskurs 5 och en klass i årskurs 7 i Sverige. Den spelbaserade undervisningen pågick i                 
fem månader och Marklund hade en aktiv roll som deltagare och observatör, framförallt             
stöttade han läraren för att implementationen av spelet skulle gå smidigt i klassrummet.             
Marklund menar att en lyckad undervisning med digitala lärspel som redskap beror på flera              
faktorer. Förberedande arbete var nödvändigt för Marklund i samarbete med lärarna för att             
kunna förutsäga vilka möjligheter och hinder som denna undervisningsform ger i förhållande            
till ämnets kursplan. Marklund beskriver digitala lärspel som ett redskap för att användas             
under elevernas kunskapstillägnande. Spelet bidrar med möjlighet för en lärandesituation men           
det är aktiviteterna kring spelet som gör att man får ut det mesta utav lärandesituationen.               
Marklund observerade att eleven riskerar att bli distraherad av spelmekaniken än själva            
ämnesinnehållet som de ska tillägna. Lärarens roll är viktigt för att kunna planera, strukturera              
och skapa kontext i lärandesituationen. Han hävdar att spelutvecklingen av digitala lärspel är             
en lång process med samarbete mellan spelutvecklare, pedagoger/lärare och elever, och att man             
får ut mer av sådant än de spel som säljs för kommersiellt bruk. 

2.3.2 Digitala kommersiella spel  
Digitala spel som säljs med underhållning som dess primära syfte har börjat användas i              
klassrummet för att fånga elevernas intresse. De spel som finns idag har potential att föra               
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virtuella och autentiska miljöer i klassrummet som annars inte vore möjligt. Däremot är det lite               
forskning på hur sådana spel kan användas i klassrummet och på vilket sätt de påverkar               
elevernas prestation och motivation i matematikämnet.  
 
Panoutsopoulus & Sampson (2012) utförde en studie då de undersökte om det är mer effektivt               
att använda spel i undervisningen jämfört med de traditionella metoderna för att uppnå             
kursplanens mål i matematik. Sedan undersökte de även elevernas åsikter om spelets            
användning i matematikundervisning och hur deras attityder ändras i frågan om           
matematikundervisningen och deras inlärning efter experimentet. Studien genomfördes i en          
privatskola i Aten och eleverna på 13-14 år delades upp i två grupper: experimentgruppen på               
30 elever och kontrollgruppen på 29 elever. Experimentgruppen fick använda spelet “the Sims 2              
- Open for Business” och blev tilldelad en problemlösningsuppgift som skulle göras m.h.a.             
spelet. Undervisningen utgick efter problemlösningsmodellen samt en introduktion för att göra           
eleverna familjär till spelet. Experimentgruppen blev uppdelad i sex mindre grupper så att de              
fick möjlighet att testa olika hypoteser och visa olika lösningar. Kontrollgruppen fick rollen som              
företagsledare för en datorbutik, och samarbetade för att utveckla en affärsplan till en kund.              
Även denna grupp blev uppmuntrad att komma med alternativa lösningar till eventuella            
hinder i företaget, t.ex. lön, materialkostnad etc. Eleverna i experimentgruppen fick tillgång till             
arbetsblad som skulle stödja dem under spelandet och författarna hade utvecklat           
bedömningskriterier till aktiviteterna i både experiment-, och kontrollgrupperna.        
Panoutsopoulus & Sampson visar i sin studie att kommersiella digitala spel kan användas i              
klassrummet för att stödja eleverna att nå kunskapskraven när det finns meningsfulla            
aktiviteter som är anpassade för uppgiften. Dessutom ska det finnas betygskriterier som är             
anpassad till mediet eleverna använder. De grupper som använde spelet för att lösa problemet              
kom på flera lösningar medan i kontrollgruppen (som blev uppdelad i mindre grupper) så var               
det bara en av dem som kom på fler än en alternativ lösning. Resultaten visade att de som                  
använde spelet presterade bättre och eleverna ansåg att användningen av digitala spel för att              
lösa ett problem som en rolig och motiverande metod. Panoutsopoulus & Sampson menar att              
metoden gav möjlighet att undersöka och förstå problem i kontextuella och verklighetsbaserade            
situationer. Däremot menar författarna att p.g.a. tidsbristen fanns det ingen möjlighet att            
undersöka om metoden kan stödja eleverna när de ska koppla abstrakta matematiska koncept             
till det praktiska via spelet.  
 
Avraamidou et al. (2015) redovisar i en studie på hur tre populära digitala kommersiella spel -                
Angry Birds, Plants vs. Zombies och the Sims, kan användas i skolan och på vilket sätt dessa spel                  
kan kopplas till matematikämnet. Avraamidou et al. observerar hur barn löser “osynliga”            
matematiska problem m.h.a. vardagskunskaper men att barnen inte kan sätta ord på det de gör               
utan den explicita matematiska kunskaperna. Spelen är inte utvecklad för pedagogisk syfte och             
författarna menar att trots att det finns matematiskt innehåll i spelen så är de djupt integrerade i                 
spelens kontext. Ett exempel är när en flicka på 4 år som heter Emily spelade Angry Birds för                  
första gången på en iPad. Hon fick endast veta att man måste skjuta fåglar från en katapult för                  
att träffa grisar, men hon fick själv lista ut på vilket sätt. Emily missade första gången och                 
förklarade att hon måste “gå mera upp”. Emily hade skjutit fågeln på ett sätt så att fågeln flög                  
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en kortare båge som inte nådde grisen och hon missade. Efter några försök blev Emily familjär                
på att manövrera katapulten med fågeln och kom på en strategi då hon siktade på blockar sten                 
som sedan föll och träffade två grisar. Avraamidou et al. anser att det visade på ett matematiskt                 
tankesätt då man behöver reflektera över hur stenblocken är placerade, var man ska skjuta för               
att stenarna ska falla på ett visst sätt åt ett specifikt håll och hur man ska vinkla katapulten för                   
att fågeln ska träffa stenblocken. Författarna menar att det är en matematiskt strategi som Emily               
genomförde, men att hon inte kunde explicit beskriva händelsen med matematiska termer.            
Avraamidou et al. hävdar därmed att det finns matematiskt innehåll i spelen som kan användas               
i undervisning, men detta är någonting man behöver synliggöra. 

2.3.3 Digitala spel i klassrummet 
Teknologin utvecklas ständigt och användningen av digitala medier är en självklar del av vår              
vardag. Digitala lärspel och kommersiella digitala spel kan användas i klassrummet som            
redskap för elevernas kunskapsutveckling och motivation för ämnesinnehållet. Studierna som          
presenteras visar både för-, och nackdelar inför användandet av digitala spel i klassrummet. För              
att utnyttja fördelarna bör man tänka på några faktorer. Marklund (2015) menar t.ex. när man               
använder digitala spel i undervisningen bör man ha anpassade bedömningsformer, då det är en              
annan lärandesituation och kunskap visas på andra sätt. Garneli (2017) beskriver också att             
studien som de gjorde borde ha utgått ifrån andra bedömningsformer för experimentgruppen            
vilket förmodligen skulle ha visat andra resultat. Detta gäller även kommersiella spel som             
används i klassrummet. Marklund (2015) skriver i sin avhandling att lärspelets fördelar är att              
utvecklarna till spelet utgår ifrån skolans läroplan och ämnesinnehåll, medan kommersiella spel            
har underhållning som syfte. Däremot visar Panoutsopoulus & Sampson (2012) i sin studie att              
även kommersiella digitala spel kan användas i klassrummet så länge det finns en tanke bakom               
användningen. Dessa tre studier visar att en strukturerad planering är viktigt för att eleverna              
ska få ut någonting av undervisningen, vare sig det gäller lärspel eller kommersiella spel.              
Digitala spel är ett redskap som används för att tillägna sig kunskap och det är extra viktigt att                  
läraren vet vilka lärandesituationer som kan och ska uppkomma när det används, men även              
vilka hinder som man kan stöta på. Ett exempel är kommersiella spelet Minecraft som inte bör                
användas när man behandlar geometriska figurer som sfärer och cylindrar p.g.a. spelets kantiga             
design. Avraamidou et al. (2015) menar också att kommersiella digitala spel utvecklades inte             
med kunskapskraven i åtanke vilket gör att det är svårt för lärare att våga använda sådana spel                 
när det inte finns tydliga kopplingar till kursplanens mål. Om det finns matematiska färdigheter              
som kan utvecklas m.h.a. dessa spel så måste läraren själv synliggöra dem på något sätt och                
göra dem explicit för sig själva och eleverna, vilket kan anses vara tidskrävande och svårt.               
Panoutsopoulus & Sampsons (2012) studie visar genom att endast använda digitala spel i             
klassrummet utan att reflektera över varför, hur och vad riskerar att det inte sker en               
kunskapsutveckling och eleverna istället fokuserar på att “spela klart” spelet för spelets skull.             
Detta konstaterar även Marklund (2015) som ett problem hos digitala lärspel och läraren bör              
vara uppmärksam i klassrummet så att eleverna håller sig till lärande aktiviteterna och inte              
börjar t.ex. bygga komplicerade konstruktioner bara för att de kan, men som läraren sedan              
upptäcker inte har någon koppling till ämnesinnehållet. Chang et al. (2015) visar att elevernas              
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prestation ökade när de använde sig av matematikappen för att öva på bråktal. I frågan om                
engagemang och motivation så visar det sig att det ökades när eleverna använde digitala spel i                
klassrummet (Chang et al., 2016). Eftersom dessa två studier gjordes huvudsakligen av samma             
personer så kan det finnas en koppling mellan de två faktorerna - engagemang och prestation.               
Däremot kan man diskutera varför dessa två studier som behandlar prestation respektive            
engagemang omfattade olika tidsplaner (9 veckor respektive 10 dagar). Jag kan bara spekulera             
att resultat i form av prestation bör ta längre tid att upptäcka än skiftande attityd i form av                  
engagemang, men det skulle ha varit intressant att se om det utgjorde en större eller mindre                
skillnad i engagemang om studien pågick i en längre period också.  

3 Metodologi 
I denna uppsats kommer digitala spel ses som ett redskap för lärande enligt det sociokulturella               
perspektivet som nämndes tidigare. Studien kommer dessutom att ha inslag av den            
fenomenologiska metoden när data samlas, avgränsas och sedan när empirin analyseras till ett             
resultat. Fenomenologi är ett kvalitativt forskningsperspektiv som betonar det subjektiva          
(Brinkkjær, U. & Høyen, M., 2013). Detta perspektiv förespråkar individens egna erfarenheter            
och upplevelser av ett fenomen. Det fenomenologiska perspektivet lämpar sig vid kvalitativa            
studier som använder intervju och observation som metoder. Den fenomenologiska          
arbetsprocessen är som en abstraktionsövning för forskaren att kunna beskriva ett fenomen så             
fullständigt som man möjligen kan, utifrån det man undersöker och utan fördomar (Brinkkjær,             
U. & Høyen, M., 2013). Jag har hittills redovisat vad tidigare forskning har kommit fram till när                 
det gäller fördelar och nackdelar med användningen av digitala spel i matematikundervisning.            
De resultat som framställdes ska jag försöka inte påverka datainsamlingen. Jag ska lyssna och              
observera vad lärare uppfattar och gör i klassrummet när de använder digitala spel i              
matematikundervisningen. Sedan utifrån den insamlade datan ska relevanta delar lyftas fram,           
vilket kommer vara den empiri som används för analysen.  

4 Metod 
När man pratar om forskningsmetod så talar man ofta om att antingen göra en kvantitativ eller                
kvalitativ undersökning. Det är två olika arbetsprocesser som man väljer att göra beroende på              
vilka frågor man ställer för att sedan avgöra vilken metod som lämpar sig bäst att komma fram                 
till ett svar. Det ena behöver inte utesluta det andra, man kanske behöver kombinera dessa två                
metoder för att komma fram till ett svar. Det är svårt att definiera dessa två metoder men Arhne                  
& Svensson (2011) menar att det är enklare att skilja mellan kvantitativ data eller kvalitativ data,                
det första innebär att man samlar empiri i form av mängd medan den andra formen samlar man                 
empiri genom ord i bild, händelse och sådant. Därmed har jag valt att samla kvalitativ empiri                
för att det processen är mer lämplig för att komma fram till svar på mina forskningsfrågor.                
Arhne & Svensson (2011) beskriver genom att kombinera intervjuer och observationer som            
arbetsmetoder har man möjlighet att konfrontera olika delar i materialet och finna ett samband              
mellan dem. Observation en av metoderna som jag kommer att använda och även intervjuer för               
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att kunna triangulera och hitta svaren på mina frågeställningar. Däremot ska trianguleringen            
också ge mig möjlighet att öka forskningens trovärdighet genom att se kopplingar, men             
framförallt skillnader mellan deltagarnas tankar och handlingar, inte för att komma fram till en              
absolut sanning. Arhne & Svensson (2011) beskriver att en av fördelarna med kvalitativ             
forskning är att man kan forskaren har möjlighet att synliggöra olika beskrivningar av en och               
samma fenomen. 
 
Mitt arbete kommer därmed fokusera på de lärare som jobbar ute i verksamheten och som               
dessutom börjat använda eller har använt digitala spel i matematikundervisningen. Jag vill ta             
reda på lärarnas tankar över varför de använder digitala spel, eller inte, och diskutera om det                
stämmer överens med det perspektiv som framkommer från tidigare forskning om digitala            
spelets fördelar och nackdelar. Observationerna kommer också att hjälpa mig att hitta            
kopplingar mellan lärarens avsikter och handlingar som behandlar användningen av digitala           
spel.  

4.1 Urval  
I studien har jag valt att intervjua matematiklärare då det är deras insikter och erfarenheter som                
är viktiga gällande digitala spel. Detta begränsar urvalet i studien. Jag valde att titta på skolor i                 
en medelstor svensk kommun som är belägen i norra Sverige. Urvalet av intervju- och              
observationsdeltagare gjordes genom att först gå igenom en lista över grundskolor på            
kommunens hemsida, sedan kontaktades rektorerna via mejl och telefon för att vidare kunna             
kontakta deltagare som passade uppsatsens två kriterier: lärare som undervisar matematik och            
använder digitala spel. Mitt arbete fokuserar på en population som passar de kriterierna, vilket              
innebär att rektorerna hänvisade mig till specifika personer i sitt arbetslag. Av deltagarna som              
deltog i studien så jobbar fyra av dem i kommunala skolor medan den femte jobbar i en friskola.                  
Det var meningen att jag skulle intervjua en till lärare som jobbar i en friskola för att kunna se                   
likheter och skillnader mellan friskolorna, samt mellan friskolorna och kommunala skolorna,           
men detta var inte möjligt. En av deltagarna som jag fick möjlighet att intervjua och observera                
är även känd sedan tidigare.  

4.1.1 Deltagarna 
Jag fick möjlighet att intervjua fem grundskollärare som undervisar matematik, varav fyra av             
dem jobbar med elever i årskurs 4-6 och den femte jobbar med elever i årskurs 7-9. Dessa lärare                  
kommer att förbli anonyma och kommer att benämnas med bokstäver. En av lärarna som jobbar               
med elever i årskurs 4-6 hade inte möjlighet att träffas så hen fick besvara intervjufrågorna via                
mejl, samt fanns det inte någon möjlighet för en observation med hen. Det var tänkt att bara                 
intervjua och observera lärare som undervisar årskurs 4-6, men p.g.a. det inte fanns tillräckligt              
många lärare som hade möjlighet att delta inom den gruppen så vidgades uppsatsens kriterier              
och fick möjlighet till en intervju och observation hos en lärare som jobbar med årskurs 7-9. Det                 
gav mig tillfälle att få en inblick över hur digitala spel kan användas som redskap i                
undervisningen även i högre åldrar, så det var ett tacksamt moment. Jag ska presenterar dessa               
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deltagare lite kort med information som kan ha betydelse för studiens resultat. Deltagarna             
kommer inte benämnas med namn och kommer istället benämna dem med bokstäver; Lärare A,              
Lärare B, Lärare C, etc. Dessutom kommer de inte könsbestämmas då detta inte är relevant i                
studien och istället används ett könsneutral pronomen i löpande text, hen.  
 
Deltagare - en presentation 
Lärare A jobbar i en kommunal skola med elever i årskurs 4-6. Hen har jobbat i den nuvarande                  
skolan i tre år och i år undervisar hon en klass sexor.  
 
Lärare B jobbar i en friskola med elever i årskurs 4-6. Hen har jobbat i den nuvarande skolan i                   
sex år och undervisar just nu en klass sexor.  
 
Lärare C jobbar i en kommunal skola med elever i årskurs 7-9. Hen har jobbat i den nuvarande                  
skolan i knappt ett år, och har tidigare jobbat med vuxenutbildning och gymnasieutbildning. 
 
Lärare D jobbar i en kommunal skola med elever i årskurs 4-6. Hen har jobbat i den nuvarande                  
skolan i fyra år och undervisar nu en klass sexor.  
 
Lärare E jobbar i en kommunal skola med elever i årskurs 4-6. Hen har jobbat i den nuvarande                  
skolan i fem år och undervisar nu klasser i årskurs 5 och 6.  

4.2 Genomförande 

4.2.1 Intervjumetod och bearbetning 
Innan intervjuerna berättade jag syftet med studien och vilka slags intervjufrågor som väntade.             
Först ställdes grundläggande frågor för att fastställa faktorer såsom när deltagarna gick            
lärarutbildningen, hur länge de har jobbat inom yrket och i nuvarande arbetsplatsen, etc. Dessa              
uppgifter är för att lära känna lärarna och personliga uppgifter kommer inte att publiceras i               
detta arbete, vilket deltagarna informerades om. Sedan fortsatte intervjun med frågor som            
berörde användning av digitala spel i matematikundervisningen (se bilaga 1). Intervjuerna är            
semistrukturerade vilket innebär att frågorna är strukturerade i förväg för att täcka flera områden              
i det man undersöker och att man har möjlighet att ställa följdfrågor beroende på vad               
deltagarna svarar (Eliasson, 2013). Arhne & Svensson (2011) förklarar att en fördel med             
intervjuer är att man kan variera ordningen på frågorna, samt att man kan själv avgöra om det                 
är nödvändigt att komplettera med öppna frågor. De menar att man kan då få en nyanserad                
bild över ett fenomen gentemot om man skulle endast hålla sig till standardiserade frågor              
(ibid.). På bilagan så har jag även tagit med följdfrågor som ställdes till många av dem, när det                  
behövdes.  
 
Intervjuerna spelades in och deltagarna gav samtycke till inspelningen efter de fick höra att det               
endast var till för dokumentation. Fördelen med att spela in en intervju är att man kan alltid gå                  
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tillbaka till inspelningen om det är någonting man har missat eller om det är något man vill                 
citera ordagrant (Eliasson, 2013). Anteckningsbok och penna fanns också tillgänglig för att            
kunna anteckna eventuella intryck under intervjutillfällena. Arhne & Svensson (2011) beskriver           
att det är lämpligt att skriva ned stödord under intervjutillfället utifall det sker tekniska              
problem, eller om deltagaren bidrar med oväntad ny information efter inspelningen.  
 
Bearbetningen av empirin sker i flera steg. Först behöver intervjuerna transkriberas och dessa             
transkriberas på separata google-dokument. Det ger mig möjlighet att få överblick på varje             
intervju när jag gör min analys. För att kunna begränsa datan så väljer jag att “rensa” materialet.                 
Det är en process då man går igenom materialet och komprimerar de relevanta delarna från               
intervjuerna, och förkastar andra delar som inte behövs (Creswell, 2013). Jag kan då använda              
funktionerna på google dokument för att markera de begrepp och meningar som i sin tur               
hjälper mig att hitta konstruera kategorier utifrån dessa. Dessa kategorier kan antingen vara det              
man har förutsätt utifrån tidigare studier, eller någonting nytt som uppkommit under            
intervjuerna, men som fortfarande är relevanta till studien (Creswell, 2013). Jag ska utifrån             
dessa kategorier hitta ett samband mellan varje kategori och tolka vad dessa innebär i              
förhållande till mina forskningsfrågor.  

4.2.2 Observationsmetod och bearbetning 
Observationerna utgår efter ett antal punkter i ett observationsmall (se bilaga 2). Jag är med på                
deltagarnas matematikundervisning då digitala spel används i klassrummet. Det är öppna           
observationer då deltagarna, d.v.s. lärarna, är medvetna om studiens syfte och intentioner med             
observationerna. Jag har valt en passiv roll då lärarna blir observerade för att se hur de                
använder digitala spel klassrumsmiljön. Jag tar även en runda i klassrummet för att se vad               
eleverna gör när de arbetar individuellt t.ex. med egna datorer. Arhne & Svensson (2011) varnar               
för forskareffekten som kan ske när man genomför en öppen observation, då de man observerar               
påverkas av att en forskare står och iakttar deras handlingar. Däremot så försöker jag minska               
forskareffekten genom att samspela med läraren och eleverna. Ahrne & Svensson förklarar även             
att det finns olika grad av deltagande en forskare kan besluta sig för och att forskare ofta börja                  
med ett passivt deltagande för att successivt integrera mer i observationen. Däremot krävs det              
längre tid för en integration ska ske naturlig så jag valde att inta en passiv roll i observationerna                  
och deltog inte i aktiviteterna. Lärarna är redan påverkade på ett sätt eftersom jag bad om att få                  
observera en lektion då klassen använder digitala spel. Jag vill observera hur lärare använder              
digitala spel i klassrummet och då bör det vara spel som de redan har använt i klassrummet                 
tidigare.  
 
Som nämnts tidigare finns en observationsmall vilket användes vid observationerna. Ett           
observationsmall fungerar som stöd för att kunna fånga de delar som är relevant till ens               
frågeställningar. Jag kommer att sammanställa mina anteckningar, och sedan hitta likheter och            
skillnader mellan dem. Jag kommer att ta hjälp av kategorierna som jag sammanställer m.h.a.              
intervjuerna och sedan hitta liknande eller olika kategorier som lyser fram på observationerna.  
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4.2.3 Tillförlitlighet 
Eliasson (2013) beskriver att när det gäller strukturerade och semistrukturerade intervjuer är det             
viktigt man kommer ihåg risken då den som intervjuar påverkar den som blir intervjuad.              
Istället ska man låta personen som blir intervjuad att komma till tals så mycket som möjligt för                 
att undvika en sådan situation. Utifrån detta försökte jag att formulera mina frågor med fokus               
på studiens område, men att frågorna var ändå öppna nog för att lärarna skulle kunna utveckla                
sina svar. Jag förberedde följdfrågor utifrån de svar som förväntades, men var också beredd på               
att komma med andra oförberedda frågor för att få lärarna att fördjupa sig och delge sina tankar                 
och även känna sig avslappnad i intervjusituationen. Enligt ett fenomenologiskt perspektiv ska            
datan samlas fördomsfritt, vilket kan tänkas vara svårt för att man ska som forskare försöka               
sätta förutfattade meningar åt sidan och försöka fånga det som är relevant i det man undersöker                
(Brinkkjær, U. & Høyen, M., 2013). Deltagarna blev tillsagda innan intervjuerna började att det              
inte fanns något rätt eller fel svar på frågorna för att på bästa möjliga sätt samla data som är                   
utifrån deltagarnas egna perspektiv utan att bli påverkad av den som intervjuar. Som nämnts              
tidigare så är en av deltagarna någon jag kände sedan tidigare. Om detta påverkar resultatet               
eller inte är svårt att säga då hen är van att lärarstudenter kommer och observerar hens                
lektioner. Däremot uppfattade jag att det svar som framgick under intervjun och det som              
observerades i undervisningen var ärliga respons och var inte påverkade av situationen.  

4.3 Forskningsetiska principer 
Forskning är något som är nödvändigt för samhällets utveckling och för dess individer, därför              
talar man om forskningskravet som innebär att tillgängliga kunskaper ska utvecklas och            
metoderna ska förbättras för att hålla en hög kvalité samt bidra till samhällets ständiga              
utveckling (Vetenskapsrådet, 2002). Däremot finns det även individskyddskravet att ha hänsyn till            
i förhållande till forskningskravet. Individskyddskravet innebär att man inte får utsätta den            
enskilde individen för oberättigad insyn i sitt liv, får inte utsätta denne får psykisk eller fysisk                
skada, d.v.s. kravet ska skydda individen från att utsättas för negativ påverkan under             
forskningens arbetsprocess, samt efter forskningens publicering. Individskyddskravet kan då         
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav, vilket är det som vi kan benämna forskningsetiska             
principer, vilket man rekommenderas att följa.  
 
Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de individer som deltar syftet med            
forskningen och de villkor som finns för att kunna delta (Vetenskapsrådet, 2007). I detta arbete               
så är det lärare i grundskolan som deltar i undersökningen. Jag kontaktade dem via mejl och                
telefon då jag förklarar vad mitt arbete går ut på och syftet bakom intervjuerna och               
observationerna. När vi träffades klargjorde jag även för lärarna att de uppgifter som samlas in               
används endast för forskningssyfte och de kommer inte att lämnas ut.  
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Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen, d.v.s. lärarna, har rätt till att själva               
bestämma över deras deltagande och kan när som helst dra sig ur utan att det ska påverka dem                  
negativt (Vetenskapsrådet, 2002). Alla deltagare som intervjuats har gjort det med deras            
samtycke och det har inte behövts inhämta någon form av samtycke hos elevernas föräldrar då               
mina observationer endast var i syfte att observera lärarens roll i förhållande till hur digitala               
spel används i klassrummet. Jag dokumenterade observationstillfällen genom fältanteckningar         
och det skedde ingen form av intervju eller videoinspelning av omyndiga i klassrummet. Inför              
varje intervju med lärarna bad jag om att få samtalet inspelat, vilket alla deltagare gav samtycke                
till.  
 
Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla berörda individer som deltar i min            
undersökning är konfidentiella och personuppgifter ska förvaras så att endast jag kan ta del av               
dem (Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter jag har av deltagarna är förvarade i mina personliga              
elektroniska arkiv och utomstående kan inte komma åt dessa uppgifter. Jag har dessutom valt              
att inte delge uppgifter som namn, ålder, kön, kommun, stad eller vilka skolor dessa deltagare               
jobbar på eftersom dessa uppgifter inte är relevanta och det minskar även risken för dessa               
deltagare att identifieras av utomstående.  
 
Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som är samlade om enskilda personer får endast            
användas i forskningen och ska inte ges ut för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften              
(Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter jag har samlat in ska inte användas för någonting annat              
än för mitt arbete. Personliga uppgifter kommer inte att publiceras.  

5 Resultat och analys 
Resultatet kommer jag att presentera i detta avsnitt. Eftersom det är två metoder för              
datainsamling kommer dessa delas upp under rubrikerna “resultat av intervjuundersökning”          
och “resultat av observation”. Dessa sammanställs och diskuteras i nästa avsnitt: “diskussion            
av resultaten”. På “resultat av intervjuundersökning” har jag skapat underrubriker utifrån de            
gemensamma faktorer jag hittade från intervjuerna och har därmed format avsnitt utav dem.             
När resultaten av intervjuerna och observationerna presenterats, görs en analys av dessa.  

5.1 Resultat av intervjuundersökning 

5.1.1 Digitala spel som begrepp 
Digitala spel är ett begrepp som inte har använts länge inom skolan. Det är därför relevant att ta                  
reda på hur lärare uppfattar begreppet, och hur de definierar vad “digitala spel” är för något.                
Intervjuerna med dessa lärare visar att de uppfattar digitala spel som något man använder              
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genom digitala verktyg t.ex.: datorer, mobiltelefoner, smartboard och surfplattor. Lärare A           
beskriver lärspel som finns färdiga som t.ex.; Bingel och liber appar, men även Candy Crush               
som man kan spela på surfplattor. Hen använder ord som “konstruera”, “dra”, “koppla”,             
“pussla” och “bygga” för att beskriva vad man kan göra med digitala spel. Lärare B och Lärare                 
E beskriver detta lite mer generellt, allting som inte är skriven för hand, d.v.s. “datoriserad”.               
Lärare C och Lärare D menar också att det är spel som är lagrad digitalt, såsom appar som kan                   
laddas ned.  
 
Alla intervjuade lärare upplever att deras lärarutbildning inte tog upp digitala spel alls, och              
knappt någonting om digitala verktyg. Detta påstående är inte konstigt då många av dem gick               
ut lärarutbildningen för ca. 10 år sedan, vilket är runt den perioden då datorspel verkligen slog                
igenom som en industri och blivit så pass tillgänglig för allmänt bruk (Sveriges Radio, 2007).               
Det framgår hos lärarna att de istället är autodidakter i frågan om spelanvändning i              
undervisningen, då detta inte hade någon plats i deras utbildning. Lärare E beskriver t.ex. att               
hen har jobbat hemma med Scratch för att kunna lära eleverna att programmera. Lärare D               
brukar söka på nätet för att hitta appar som man kan använda i matematikundervisningen.              
Detsamma gäller för Lärare A och Lärare B. De visar stort intresse för det utbud av digitala spel                  
och andra digitala hjälpmedel som finns ute på internet och söker mycket på egen hand.               
Däremot lägger Lärare E till att bristen på tid gör att man inte hinner söka och lära sig använda                   
de spel som finns tillgänglig. Lärare C visar också stort intresse för digitala spel men hens                
intresse ligger mer på digitala verktyg generellt snarare än digitala spel, t.ex. Google kalkyl,              
vilket hen använder mycket i matematikundervisningen. 
 
Många av lärarna beskriver att de skulle vara intresserade av att vara med på kurser och                
workshops som behandlade digitala spel och hur man kan implementera digitala spel i 
undervisningen. Däremot ska de spel som används vara så pass lätthanterliga för att dessa ska               
vara något som Lärare A och Lärare C vill använda. Lärare A resonerar att om hen inte kan                  
klura ut hur spelet fungerar på egen hand så är spelet alldeles för krånglig att användas i                 
klassrummet. Ett exempel är att hen försökte använda Minecraft Education, men att hen istället              
upplevde att spelet var för svårt. Däremot så tycker Lärare A fortfarande att Minecraft              
Education är ett jättebra spel med matematisk innehåll, men då gäller det att man sätter sig in i                  
spelet. I intervjusituationen lät det som att hen skulle kunna tänka sig att gå på en workshop                 
som behandlar t.ex. Minecraft Edu, trots de upplevda svårigheterna. Lärare A hade nyligen             
varit på en kurs som behandlade Micro:bit, vilket är ett inbyggt system som kan användas i                
undervisningen för att kunna lära sig programmera.  

5.1.2 Digitala spel som används  
Trots att lärarna inte har haft möjlighet att delta i kurser i deras lärarutbildning som behandlar                
digitala spel så har de tagit tag i saken på egen hand. Jag frågade om de kunde ge exempel på                    
spel de använder i matematikundervisningen och fick då många olika alternativ.  
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Majoriteten av alla spel som de namngav var lärspel, spel som är utvecklad för att användas i                 
undervisning. Lärare A använder t.ex. Kahoot, Bingel, Elevspel, liber appar och Concept            
Cartoon via matematikinspiration. Lärare B nämner att hen använder bl.a. Nomp, Elevspel,            
Scratch, Scratch Jr., Minecraft Edu, och 10 Monkeys. Dessa spel är utformad som “vanliga spel”               
på det viset att man har möjlighet att t.ex. samla poäng och gå vidare till “nästa nivå” när man                   
har klarat av uppgifter/uppdrag, men digitala lärspel har även innehåll som utgår ifrån det              
område lärarna vill att eleverna ska träna på. Lärare C använder Elevspel och ibland Kahoot,               
men hen använder det väldigt sällan i matematikundervisningen. Lärare C använder digitala            
verktyg som google kalkyl, google formulär medan spel är det mer sällan. Hen använder              
Kahoot ofta när hen har NO-undervisning, men funderar även på att börja göra det mer i                
matematiken. Lärare D använder bl.a. Elevspel och matematikappar då eleverna får möjlighet            
till minnesträning såsom multiplikationstabellen. Hen har också använt ett spel som heter            
“Flygande mattan”, men sedan deras datorer blev uppdaterat så försvann programmet. Lärare            
E berättar att hen använder lärspel som bl.a. Bingel, Elevspel och Arcademics. 
 
Det visar sig att lärarna använder sig sällan av kommersiella spel i undervisningen, men att det                
ändå förekommer. Lärare A uttryckte en önskan att kunna få använda Candy Crush i              
undervisningen eftersom det är ett logikspel, men att p.g.a. tekniska begränsningar så har hen              
inte använt det ännu. Hen önskar att man kunde koppla en surfplatta till en smartboard för att                 
kunna använda touch-funktionen på surfplattan och hela klassen kan tillsammans använda           
smartboarden för att spela Candy Crush. Dessutom har hen idéer på hur man kunde använda               
gamla spel såsom Zelda och Super Mario, men att de är så pass gamla spel så att hen finner det                    
svårt att hitta dessa spel som kan användas på Chromebooks eller smartboard. Dessa spel ser               
hen som en möjlighet att träna på logiska sekvenser och menar att man även då tränar                
matematik. Lärare B uttrycker också att hen definitivt använder kommersiella spel i            
undervisningen som t.ex. 1010 Block. Däremot menar hen att det som skiljer kommersiella spel              
från lärspel då man inte har insyn i elevernas aktiviteter, vilket hen anser man måste släppa                
ibland och hoppas att spelet ger något, samt att sådana spel kan medföra till att eleverna blir                 
motiverad att spela det hemma. Lärare E använder oftast sällskapsspel som finns digitalt och              
det ger möjlighet för hens elever att tävla online. Hens klass har t.ex. tävlat mot andra skolor                 
med schack4an tidigare och nu ska de tävla via spelet yes2chess. Det är schack som man kan spela                  
på internet. 
 
Lärare C och Lärare D använder inte kommersiella digitala spel i matematikundervisningen.            
För Lärare C har det helt enkelt inte blivit av, men skulle tänka sig att använda det för att “lätta                    
upp” undervisningen vid vissa tillfällen. Lärare D har inte funderat alls kring användning av              
kommersiella digitala spel och visar inget intresse till att använda det i            
matematikundervisningen.  
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5.1.3 Lärarnas avsikt 
Den forskning som jag redovisade tidigare visade fördelar och nackdelar kring användningen            
av digitala spel i undervisningen. Därför är det intressant att höra vad lärarna säger är bra                
respektive dåligt med digitala spel och varför de väljer att använda det i undervisningen.  
 
Lärare A använder digitala spel i undervisningen för att hen ska kunna representera så många               
inlärningsstilar som möjligt. Hen menar att om man endast använder papper och penna i              
undervisningen så når man bara en viss del elever, men med varierande aktiviteter som t.ex.               
digitala spel så når man även andra elever. Lärare använder t.ex. Kahoot, vilket är ett quiz-spel,                
för att dels introducera områden och se hur mycket eleverna kan för att sedan utgå               
undervisningen därifrån, och dels avstämning för att titta om eleverna hänger med aktuella             
området. Spel som Kahoot och Bingel är även till för att dokumentera elevernas progression,              
samt används Bingel för färdighetsträning. Hen kan se vilka som spelar, vilka elever som tränar               
hemma och även vilka uppgifter som de klarar eller inte klarar av. Lärare A hoppas på att                 
variationen av metoder i undervisningen gör så att någonting av ämnesinnehållet fastnar för             
eleverna. Hen tillägger att det inte alla som tycker det är roligt eller motiverande att spela spel                 
och vissa elever föredrar att jobba med böckerna. Däremot ser hen inte detta som ett problem,                
för att citera Lärare A: 
 

“Får jag kanske hälften med på det här [digitala spel] så får jag hälften på böcker och                 
hälften med på andra grejer. Så nånstans finns det plats för nån elev.” 

 
Lärare B tar också upp elevernas motivation som en faktor. Hen beskriver att eleverna får               
tillfälle att öka sin självständighet och man attraherar deras belöningssystem genom att spel             
oftast delar ut “belöningar” i form av något slags poängsystem när man lyckas utföra              
uppgifter/uppdrag. Jag citerar Lärare B: 
 

“Även jag tycker det är kul.. Asså att det är lärorikt.. Dom säger att.. Man får höra                 
liksom att det är kul.. Och att dom lär sig.. Och att man ser att resultatet blir bättre och                   
att dom får en bättre självkänsla.. “ 

 
Lärare B ser att resultaten förbättras när eleverna använder digitala spel och att elevernas              
självkänsla och motivation ökas. Hen har för tillfället en årskurs 6:a, och det är en ny                
sammansatt klass som hen beskriver “osäker” och det är även blandade nivåer. Lärare B kan               
anpassa nivån utan att explicit fördela klassen utifrån det. Hen beskriver att “då syns det inte                
för någon annan”, och när hen delar upp klassen kan ena halvan jobba med matteboken i                
klassrummet medan läraren hjälper dem medan den andra halvan jobbar med digitala spel.             
Lärare B upplever att hen hinner hjälpa eleverna på detta vis. Det finns möjlighet att anpassa                
uppgifter efter vad eleverna behöver färdighetsträna på. 
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Lärare C är också inne på motivation. Hen använder väldigt sällan digitala spel i              
matematikundervisningen, men har funderat på att lyfta in det mer för att “lätta” på              
undervisningen. Lärare C upplever att fördelen med att använda digitala spel i undervisningen             
är att eleverna tycker det är roligt. Lärspel som Elevspel har en funktion som gör att Lärare C                  
kan få elevernas resultat dokumenterat på hens konto. Hen ser vilka som har gjort uppdragen               
hen tilldelar, hur lång tid det tar för eleverna att utföra dem, etc.. Lärare C kan be eleverna att                   
spela de uppdrag som redan finns på hemsidan, men annars skapar hen uppdragen själv              
utifrån vad eleverna ska träna på aktuella området. 
 
Lärare D använder digitala spel i matematikundervisningen endast för att öva på            
minneskunskaper, d.v.s. mycket färdighetsträning. Hen anser att användningen av digitala spel           
är en annan metod för kunna nå elever som har svårare för att sitta och träna på t.ex.                  
multiplikationstabellen med papper och penna.  
 
Läraren E berättar att användningen av digitala spel i undervisningen gör det lättare att              
motivera eleverna. Hen upplever även att spel som Elevspel och Bingel är lätt att anpassa efter                
elevernas nivåer för att kunna utmana dem, samt att det underlättar rättning för hen som lärare.                
Lärare E skriver alltid mål för lektionerna och vilka förmågor som tränas på tavlan, vilket hen                
också gör när de använder digitala spel. Hen gör detta för att synliggöra för eleverna vad de ska                  
få ut av lektionen. 

5.1.4 Begränsningar och möjligheter 
Nu har jag redovisat vilka spel lärare använder i undervisningen och tagit reda på varför de                
väljer att använda spel. En annan intressant fråga är vad de tänker om möjligheter och               
begränsningar runt användningen av digitala spel.  
 
Det största hindret som framgår hos Lärare A och Lärare D är att kommunen har infört                
köpstopp på alla kommunala skolor. Detta innebär att dessa skolor inte har möjlighet att köpa               
in material och begränsar möjligheter till att föra undervisning m.h.a. digitala spel. Lärare D              
förklarade att hen skulle vilja använda digitala lärspelet Bingel i klassrummet, men p.g.a.             
köpstoppet så kan skolan inte köpa licensen för detta spel. Lärare A känner sig också begränsad                
på det viset att hen vill uppdatera ett program till Smartboarden i klassrummet, Notebook              
programmet. Däremot så har kommunen tagit beslutet att inte uppdatera programmet (för alla             
som använder detta i kommunen) för att det är för få lärare i området som använder                
Smartboarden som ett verktyg då det snarare används som en filmduk. Lärare A visar              
frustration över detta då uppdateringen skulle ge möjlighet för hen att använda nya funktioner              
och nya spel, vilket det inte går med den gamla versionen av programmet. Förutom den               
ekonomiska begränsningen så är även tekniken ett problem då Lärare A önskar att få använda               
kommersiella spel som Candy Crush i undervisningen och hen vill att spelet ska synas på               
Smartboarden och sedan kunna kontrolleras genom en surfplatta, men det är inte möjligt idag              
att koppla en surfplatta till en smartboard.  
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Lärare C använder sällan digitala spel som metod i sin undervisning. Hen uttrycker att det helt                
enkelt har blivit så, då t.ex. det är brist på material i klassrummet, samt att hen inte riktigt har                   
hittat spel som kan “ersätta” arbetet som eleverna gör med papper och penna på ett likvärdigt                
sätt. Hen menar att det har inte riktigt funnits tid att lyfta de mer “motivationshöjande”               
inslagen såsom digitala spel, utan det har blivit mer lärarstyrt i frågan om vad eleverna ska göra                 
i matematikböckerna. Lärare C resonerar också kring skillnaden mellan kommersiella spel och            
lärspel. Lärspel anser hen kan bli lite begränsade, d.v.s. de beskrivs som lite enformiga och de                
kan jämföras med att ha en vanlig lektion fast man ersätter papper och penna med en dator.                 
Kommersiella spel upplever hen som någonting häftigare med musik och med nivåer som man              
ska klara av. Jag citerar Lärare C: 
 

“Men då har du ju.. Häftigare på ena sidan, men kanske inte så pedagogisk och kanske                
svårt å se och lära sig nånting som faktiskt är knuten till kursplanen då.. Så det den ena                  
har, saknar den andra, och den andra har den ena, så jag tycker att man kan mötas lite..                  
Då vore det bra.. Ett coolt program.. Där är nu Minecraft ett ganska bra exempel, nu                
låter inte det så jättemycket och ser så jättecoolt, men det är jättepopulärt.”  
 

Lärare C anser därmed att digitala spel är ett bra verktyg för lärandet om det finns en bra balans                   
mellan innehåll och det som hen kallar för “motivationshöjande” faktor. Hen tycker att digitala              
spel är en form av teknisk hjälpmedel och det krävs förberedelser och planering om man vill                
använda sådant i klassrummet. Det ska finnas ett mål och att spelet ska knytas till innehållet i                 
undervisningen. Hen anser att det är viktigt att hitta någonting som motiverar eleverna, men att               
man ska först och främst sätta lärandet i fokus. Annars är risken att eleverna spelar utan att                 
reflektera över ämnesinnehållet. Hen upplever även att vissa digitala spel ska användas slutet             
på en lektion, som t.ex. Kahoot, då man riskerar att låta eleverna bli för uppspelta och sedan kan                  
eleverna inte koncentrera sig om man påbörjar en lektion med ett sådant spel.  
 
Lärare D använder också sällan digitala spel i matematikundervisningen. Eleverna har           
möjlighet att spela en gång i veckan i 30 minuter. Det kan handla om olika spel, beroende på                  
vad läraren vill få ut av lektionen. Hen beskriver ett slags spel som tränar deras minne men som                  
hen anser inte borde spenderas mer än 10 minuter på. Annars är det ofta Elevspel eleverna får                 
använda under dessa tillfällen. Lärare D anser också att det skulle gynna eleverna att ha en                
klassuppsättning Chromebooks. Idag är de beroende av att boka en uppsättning Chromebooks            
som hela skolan får dela på. De får använda datorerna på en viss dag under en viss tid. Ibland                   
händer det att en annan klass har en skrivuppgift och kräver Chromebooks, då har den klassen                
företräde. Lärare D resonerar att det är bra att förbereda 6:orna genom att använda datorn mer                
inför övergången till 7:an.  
 
Lärare E upplever att det saknas tid för att riktigt sätta sig in i det spel som man vill använda i                     
undervisningen. Ett exempel är Minecraft Edu är ett spel hen vill använda sig mer av i                
undervisningen, men känner att hen behöver utveckla sina kunskaper om plattformen för att             
kunna använda den fullt ut. Hen tycker att det är viktigt att man vet vad man gör när man                   
använder digitala spel i undervisningen och är beredd på att svara på frågor som; vad, hur och                 
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varför. Det ska finnas ett mål och en tanke på hur man ska ta sig till målet mha av digitala spelet                     
som används. Lärare E tillägger att det är svårt att helt enkelt hitta relevanta spel, då det finns                  
en stor mängd att välja mellan ute på internet. 

5.2 Resultat av observation 
Mina observationer var hos fyra av fem lärare som deltog i studien. Jag deltog endast under ett                 
pass hos respektive lärare då jag fick en inblick över hur lärare använder något slags digitalt                
spel. Detta innebär att jag inte hade möjlighet att se hur lärare använder digitala spel överlag.                
Jag observerade matematikundervisning hos: Lärare A, Lärare B, Lärare C och Lärare D. Det              
fanns ingen möjlighet att observera en lektion hos Lärare E p.g.a. tidsbrist.  
 
Lärare A har en grupp 6:or som totalt är 11 stycken (de är uppdelad i tre grupper då de andra                    
två grupperna har andra lektioner). Matematikundervisningen är på ca.1 ½ h och Lärare A              
börjar lektionen med att spela Kahoot med hela gruppen. Lärare A startar Kahoot på              
smartboarden och varje elev tar fram en varsin Chromebook och ansluter sig till spelet. På               
smartboarden ser man vilka elever som ansluter sig och Lärare A ser till att de använder sina                 
egna namn och inga smeknamn. Kahoot är ett quiz-spel då man kan antingen använda sig av                
färdiga frågor eller frågor som läraren konstruerade i förväg. Eleverna kan då välja mellan 4               
alternativ, varav en eller flera svar är korrekta. Efter varje “fråga” då alla elever har valt ett                 
alternativ så visas vilket eller vilka svar som är korrekta och hur många elever som valde                
respektive svarsalternativ m.h.a. ett stapeldiagram. Eleverna får inte se vilka som har svarat             
vad, men läraren har istället den möjligheten. Kahoot har “svängig” musik vilket får eleverna              
att nynna med och hänga med. Frågorna som ställs denna lektion behandlar ett område som               
eleverna har hållit på med nyligen: bråk, procent och decimaltal. Digitala spelet Kahoot             
används under ca. hälften av lektionstiden sen blir det en smidig övergång till problemlösning i               
grupp då eleverna får lösa problemlösningsuppgifter som läraren skriver på smartboarden.           
Eleverna delas upp i två grupper och en person får representera gruppen när de redovisar på                
smartboarden. Detta var inget digitalt spel, men situationen visar hur Lärare A styr             
undervisningen från att använda ett digitalt spel för repetition och avstämning till att träna på               
problemlösningsförmågan samt samarbetsförmågan. Sedan observerar jag ett par elever som          
svarade för snabbt på Kahoot och fick fel svar och det blev tydligt att de inte hade läst frågan                   
ordentligt utan hade istället svarat för att få hög poäng. Lärare A konfronterar eleven med               
kommentaren “läste du frågan?”. Eleven skakar huvudet och svarar lugnare på nästa frågor.             
Detta visar att en del elever tänker mer på att vara snabb och få mer poäng, vilket det blir när                    
man svarar rätt snabbare, än att reflektera på frågan och på det viset svara rätt. När det blir                  
oklart hur man kommer fram till ett visst svar förklarar Lärare A innan klassen fortsätter att                
spela. Lärare A ser till att det blev fokus på spelandet, men även innehållet i spelet och att                  
eleverna inte blir alltför uppspelta. 
 
Lärare B har en matematikundervisningen med en klass 6:or på ca. 20 elever, och lektionen är                
uppdelad i två delar. Halva klassen får först spela digitala lärspelet Nomp medan den andra               
halvan får jobba med Scratch eller Scratch Jr., när halva tiden har gått byter grupperna spel.                
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Elever som spelar Nomp får utföra uppdrag som Lärare B tidigare har förberett och när               
eleverna utför dessa uppdrag samlar de Nompix, vilket är poäng som eleverna kan använda för               
att låsa upp spel som: memory eller sudoku. Elever som spelar Scratch får inga särskilda               
instruktioner på vad de ska göra, läraren menar att målet är att låta dem bli familjär med                 
programmet och att de ska pröva att sätta ihop “block” vilket är programmets             
programmeringsspråk. Nomp är det digitala spelet som används för mer explicit matematiskt            
syfte denna lektion. Lärare B har tillgång till Nomp Plus vilket man får genom att betala licens                 
för ett år och då har man möjlighet att skapa egna uppdrag som eleverna spelar. Programmet                
ger möjlighet för Lärare B att se vilka elever som utför uppgifterna och hur fort de utför dessa.                  
De uppgifter som eleverna får göra denna lektion är för avstämning och färdighetsträning.             
Eftersom det är ny sammansatt klass så vill Lärare B få en bild över vad eleverna kan sedan                  
tidigare och även träna på vad de hittills gått igenom. Hen kan t.ex. se vilka elever som är säkra                   
på klockan och vilka som är mindre säkra, och detta innehåll är någonting som eleverna ska                
redan gått igenom om man följer kursplanen. Många av eleverna sitter i klassrummet men en               
del går och sätter sig i diverse grupprum som låg i närheten. Lärare B går mellan dessa och                  
hjälper elever som behöver det. Eleverna gör det de ska i undervisningen, vissa mer              
entusiastiska än andra. På Nomp kan eleverna se medaljer och Nompix de har samlat, samt               
belöningar och slutförda uppdrag, d.v.s. eleverna kan själva se deras progression. Ett par elever              
blir distraherade av andra sidor t.ex. Youtube under lektionen. Däremot är det många fler              
elever som är fokuserade och utför uppgifter, samlar Nompix för att sedan använda poängen              
för att låsa upp klassiska spel som sudoku, vilket de sedan spelar. 
 
Lärare C har en mindre klass elever i 8:an med åtta elever. Det är en kort lektion då eleverna får                    
gå in på Elevspels hemsida och utföra uppdrag som läraren har förberett. Det ser ut som att                 
eleverna har använt Elevspel tidigare, men för vissa tar det en stund att komma igång. De ska                 
utföra fem uppdrag som behandlade enkla ekvationer. När eleverna har utfört uppdragen får             
de jobba i matteboken. Lärare C visar mig hur hen har ett administrativt konto som gör att hen                  
kan se vilka elever som påbörjat uppgifterna och hur länge det tar för dem att utföra dem. Hen                  
berättar dock att hen inte lägger stor vikt på hur lång tid det tar, så länge eleverna gör                  
uppgifterna och lär sig något av dem. Eleverna ber om hjälp när de inte förstår eller inte kunde                  
svara på en fråga och Lärare C hjälper dem att resonera fram till ett svar m.h.a. spelet.                 
Uppdragen som läraren konstruerade kräver att eleverna måste skriva svaren istället för att             
välja mellan olika alternativ, vilket innebär att de inte kan gissa sig fram för det tar ännu längre                  
tid än att själv beräkna och skriva rätt svar.  
 
Lärare D har en matematikundervisning med en klass 6:or på ca 20 elever. Hen ger dem                
alternativen att jobba med Elevspel eller i matteboken. Alla elever i klassen väljer att spela på                
Elevspel. De visar under lektionens gång att de är van vid användningen av datorer och vet                
direkt vad de skulle göra. Enligt Lärare D så har dessa Elever använt Elevspel sedan lågstadiet.                
Eleverna väljer att spela färdiga uppgifter som redan finns på hemsidan. Tre elever väljer sedan               
att fortsätta med matteböckerna efter halva lektionstiden och resten fortsätter att spela. Lärare D              
finns tillgänglig ifall någon behöver hjälp. Hen hjälper senare en elev en längre stund, medan de                
andra eleverna fortsätter att spela. Eleverna väljer att spela olika sorters spel på hemsidan. En               
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del tränar på multiplikationstabellen, bråk, textuppgifter, etc. En del elever som svarar snabbt             
på uppgifter, och eftersom spelen rättar sig själv så kan eleverna gissa sig fram till rätt svar                 
(klicka på varje alternativ tills man kommer vidare). Dessa uppgifter verkar inte utmana             
eleverna och de gör dessa uppgifter för att få medaljer (vilket en elev säger högt till läraren).                 
Lärare D upptäcker senare på lektionen att en elev gjorde 1:ans multiplikationstabellen. Lärare             
D konstaterar att eleven redan var säker på 1:ans tabell och föreslår att hen utför svårare                
uppgifter eller ett annat räkneområde som eleven bör träna på t.ex. geometri. Utöver dessa få               
elever som verkar behöva en liten push för att utmana sig själv mer så är eleverna fokuserade i                  
sitt spelande.  

5.3 Analys  
Lärarna som deltog i studien hade inte digitala spel som undervisningsmetod i sin utbildning              
och det påverkade deras sätt att se på spel. Ett exempel är den uppfattningen att spel inte ska                  
vara krånglig till och börja med och ett spel ska vara lätt att lista ut på egen hand. Det jag                    
tolkade från lärarnas svar och deras handlingar under observationen så är användningen av             
digitala spel en undervisningsmetod och det är framförallt ett redskap vilket man inte ska ta               
förgivet att alla lärare kan se hur ett sådant redskap fungerar. Det kan jämföras med att                
använda en spis för att laga mat. För en person som använt gasolspis hela sitt liv kan det vara                   
svårt att lista ut hur en induktionsspis fungerar utan att fråga en annan person eller att läsa en                  
manual. Intresse och viljan att använda digitala spel i undervisningen har gjort att många av               
dessa lärare använder det som redskap i stor omfattning. Lärare A visade hur Kahoot i               
undervisningen motiverar många elever att svara rätt för att ha en chans att “vinna”. Jag tolkar                
också att om det skulle finnas möjlighet och tid för Lärare A att gå en kurs på t.ex. Minecraft                   
Education, så skulle hen gå på en sådan, trots det uttryckta missnöjet över spelets konstruktion.               
Lärare A deltog även en kurs som behandlar Micro:bit och tyckte att det var bra. Jag tolkar det                  
som att begreppet “programmering” upplevs mer svårhanterlig än “spel”. Detta reflekteras           
även hos Lärare C som uttryckte mer intresse av användandet av digitala verktyg generellt än               
digitala spel och detta observerade jag även i undervisningen. Det finns en viss linje som dras                
mellan lärspel och kommersiella spel enligt Lärare C, tråkiga respektive häftiga spel. Jag             
observerade att de spel eleverna fick göra innehöll uppgifter som kunde lika gärna stå i en                
matematikbok. Eleverna i denna klass visade inte samma entusiasm som eleverna i klassen hos              
Lärare A med Kahoot. Lärare C kopplade just kommersiella spel med ord som “musik” och               
“nivåer” vilket Kahoot som lärspel har.  
 
Marklunds fallstudie (2015) visade att läraren som deltog tyckte att hans närvaro underlättade             
användandet av digitala spel i undervisningen och Marklund drog sig successivt tillbaka sin             
roll ju mer läraren ökade sin självständighet och säkerhet kring användandet. Det kan tänkas att               
lärare som går ut lärarutbildningarna idag och några år framöver inte nödvändigtvis har haft              
mycket med digitala spel att göra så är det en fördel att få stöd i form av utbildning eller                   
enstaka kurser som visar hur man kan använda diverse digitala spel och få en överskådlig bild                
på utbudet som finns. Digitala spel är ett redskap, men det finns många olika sorters spel. Det                 
blir då svårt att veta vilket spel man bör välja till ett särskilt syfte. Med de kunskaper som dessa                   
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lärare besitter idag används digitala spel som ersättning för matematikböcker för att elever ska              
ha möjlighet för färdighetsträning och repetition. Jag observerade att de uppgifter som finns i              
de spel som används i undervisningen ersätter de uppgifter som man kan hitta i              
matematikböckerna och skillnaden är istället att uppgifterna besvaras på skärmen m.h.a.           
pekplatta, tangentbord eller mus. Digitala spel används som ett redskap i undervisningen men             
har potential till att användas mycket mer än det som har presenterats. Digitala spel ger               
möjlighet till att t.ex. skapa, konstruera och pyssla som i The Sims, Minecraft, Scratch och               
Candy Crush eller träna på logiska tänkandet genom att spela klassiska sällskapsspel som             
schack på datorn. Allt detta som Lärare A, Lärare B och Lärare E tidigare har resonerat kring.                 
Till sist så medför digitala lärspel en tidssparande aspekt för lärarna då spelen automatiskt              
rättar svaren och dokumenterar elevernas progression. Lärare B visade ett exempel på Nomp             
hur många uppdrag en elev har klarat och hur Lärare B sedan kunde tilldela extra uppgifter för                 
att utmana eleven.  
 
Lärarnas anledningar till att vilja använda digitala spel är väldigt lika. De utgår från att eleverna                
blir motiverade och tycker digitala spel är roligare än traditionella undervisningsmetoder.           
Elevernas motivation och engagemang i användningen av spel observerades tydligast på           
lektionerna hos Lärare A, Lärare B och en del hos Lärare D. Eleverna hos Lärare A var                 
tävlingsinriktade och det var en elev som var så pass ivrig att hen inte ens läste vissa frågor                  
ordentligt. Några elever i Lärare Bs klass svarade på uppgifterna tills de fick tillräckligt med               
poäng för att låsa upp spel och kunde sedan belöna sig själva genom att spela det istället. Lärare                  
D gav eleverna friare tyglar och de fick själva bestämma vad de skulle spela på Elevspel. Många                 
tränade på diverse räknesätt som subtraktion, addition, bråk och multiplikation, medan andra            
prövade på uppdrag som textproblem, Minecraft Matte (frågor som berör Minecraft), etc.. Det             
slog mig att trots några elever använde Youtube och bytte spellistor under lektionens gång så               
gick de alltid tillbaka till Elevspel och fortsatte spela. Jag kan inte jämföra om deras motivation                
är direkt kopplat till digitala spelet i sig då jag inte observerade någon undervisning utan               
användning av digitala spel hos dessa lärare. Däremot kan jag koppla det som har sagts på                
intervjuerna och det som observerades i klassrummet - att många elever blir motiverade att              
använda digitala spel i klassrummet. Denna slutsats gäller inte alla elever då Lärare C också               
använde Elevspel i undervisningen men till skillnad från klassen hos Lärare D så suckade några               
elever högt och de visade inte motivation till att göra uppgifterna.  
 
Den sista intervjufrågan som jag ställde deltagarna var vad de tycker man bör tänka på om man                 
ska använda digitala spel i undervisningen. Jag fick likartade svar som beskrev att man bör ha                
ett syfte bakom användningen och man måste strukturera undervisningen på ett sådant sätt             
läraren ställer sig själv frågor som innehåller: hur, varför och vad innan digitala spelet används.               
Jag fann att lektionen som Lärare A hade var strukturerad då hen använder ett digitalt spel                
(Kahoot) som medel för att motivera eleverna och att det hen ville få ut av lektionen var                 
avstämning och repetition på ett område eleverna har haft tidigare. Detta skiljer sig från              
föreställningen som Lärare C hade att man inte kan använda Kahoot för att starta en lektion, då                 
eleverna inte kan varva ned från detta. Jag observerade dock att Lärare A kunde smidigt gå                
över från att använda digitala spel till grupparbete under en lektion. Ett tydligare exempel är               
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hos Lärare B som delade upp sin klass i två grupper, den ena gruppen använde Nomp och den                  
andra gruppen använde Scratch, sedan bytte grupperna program efter halva lektionen.           
Eleverna som använde Nomp hade mer struktur i sitt arbete då de redan visste vad de skulle                 
göra och alla uppdrag som Lärare B hade tilldelat hade en tanke bakom dem, d.v.s. repetition                
och färdighetsträning. Dessutom var uppdragen anpassade efter elevernas nivåer. Eleverna som           
använde Scratch hade inget tydligt mål och skulle endast använda programmet för att bli              
familjär med spelet och pröva sig fram. Jag observerade att det var svårare för elever att hålla                 
fokus på att använda Scratch programmet jämfört med Nomp. Det saknade struktur då många              
elever inte visste vad de skulle skapa och till vilket syfte. Lärare D beskrev även att utan                 
struktur så riskerar man att eleverna endast spelar för spelandets skull utan att något lärande               
sker, vilket innebär att man behöver vara uppmärksam som lärare och fånga upp dessa              
moment. Lärare A gjorde detta och påpekade på en gång när en elev svarade för fort utan att                  
läsa en fråga på Kahoot. Lärarens roll är viktig för att skapa struktur och sammanhang kring                
användandet av digitala spel i undervisningen.  

6 Diskussion av resultaten 
Resultaten på intervjuerna och observationerna gav mig många tankar och funderingar, men            
framförallt gav det mycket information gällande hur digitala spel används och potentiellt kan             
användas i matematikundervisningen.  
 
Första och andra forskningsfrågan kan besvaras tillsammans då de båda berör på vilket sätt              
digitala spel används i matematikundervisningen i förhållande till lärarnas avsikter.          
Intervjuerna och observationerna visade att digitala spel används på olika sätt. Det är ett              
redskap som ger möjlighet att användas i matematikundervisning för: 

● Färdighetsträning 
● Motivation 
● Avstämning 
● Dokumentation 
● Anpassa nivån på uppgifter 

 
Alla deltagande lärare använder digitala spel som redskap i undervisningen, framförallt så är             
den gemensamma faktorn när redskapet används för färdighetsträning. Motivationen är en           
annan faktor som löper genom lärares syfte bakom användningen av digitala spel. Lärarna             
antyder att digitala spel är något som används för att variera undervisningen, med möjlighet att               
träna på samma innehåll i sin planering men genom en plattform som på något sätt relateras till                 
elevernas intressen. Lärare B menar att hen har sett förbättrade resultat hos eleverna, så deras               
prestation är knuten till den valda aktiviteten som tidigare forskning föreslår (Chang et al.,              
2015). Det som framgår hos Lärare A och Lärare B är att det inte är alla elever som är intresserad                    
av digitala spel, vilket är någonting man bör ha i åtanke - digitala spel kan inte ersätta                 
klassrumsundervisning helt och hållet. Jag tänker istället att en annan metod är att försöka              
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integrera digitala spel i undervisningen i samband med andra aktiviteter så att ingen             
inlärningsstil går förlorad.  
  
Lärare C tycker att matematik är mer än att ha roligt i klassrummet. Jag tolkar att Lärare D                  
tänker i samma banor då hen använder endast digitala spel för variation när det gäller               
färdighetsträning och minneskunskaper. Lärare A nämner att elever har olika inlärningsstilar           
och en del lär sig bättre genom att använda sig av konkret material, auditiv material eller sådant                 
och andra lär sig bättre med digitala spel. Det fungerar som ett kompletterande inslag i               
undervisningen (Chang et al. 2015). Lärare A visar också att digitala spel kan användas              
interaktivt med hela klassen i jämförelse med de andra klasserna som observerades då eleverna              
istället jobbade på egen hand.  
 
Lärare B beskriver ett intressant sätt att använda sig av digitala spel i klassrummet. Digitala               
spelet används som en strategi för att kunna anpassa nivåerna i klassen utan att det syns för                 
andra, vilket är viktigt i hens klass. För det första syns det bara för eleven som spelar och                  
läraren vad man tränar på och på vilken nivå. För det andra kan läraren dela på klassen och                  
sedan ha möjlighet att hjälpa de elever som jobbar med matteböckerna. Observationerna som             
gjordes hos Lärare B som använde Nomp och Lärare D som använde Elevspel visar att eleverna                
utför spel vars svårigheten är i förhållande till deras nivå. Lärare C som också använder               
Elevspel i undervisningen har färdiga uppdrag som alla elever i klassen får utföra, vare sig               
uppdragen är för enkla eller svåra för individuella eleverna.  
 
Vidare är dokumentation en aspekt som några lärare tar upp. Alla lärare har tillgång till denna                
funktion när de använder lärspel som t.ex. Elevspel, Bingel, Kahoot eller Nomp. Allt eleverna              
gör i dessa spel registreras och är tillgänglig för läraren. Dessutom rättas alla uppgifter              
automatiskt och det sparar tid för lärarna. Lärare A, Lärare B, Lärare C och Lärare E uppskattar                 
dessa funktioner och beskriver det explicit, medan Lärare D har denna funktion på Elevspel              
men nämner inte om hen utnyttjar funktionen eller inte. På liknande sätt när man bör anpassa                
bedömningar till den metod man använder i undervisningen (Garneli, 2017; Marklund, 2015), så             
bör man se på dokumentation genom dessa verktyg på samma sätt. Rättare sagt på vilket sätt en                 
lärare ska avläsa dokumentationen som är lagrad i spelen. Det är en fördel att kritisk reflektera                
om resultaten visar att en elev verkligen har utvecklat en förståelse för ett matematisk koncept               
eller om hen helt enkelt har utvecklat en strategi för att komma vidare i “spelet” . Ett exempel är                   
eleven som spelade Kahoot hos Lärare A och ett par elever i klassen hos Lärare D vilka jag                  
observerade svarade för snabbt för att komma vidare till nästa fråga. Det leder till nästa aspekt                
av digitala spel. 
 
Lärare A och Lärare B använder digitala spel som skapar tävlingsanda i klassrummet, vilket              
kan motivera eleverna att engagera sig i spelet. Observationerna visar däremot att det finns en               
baksida med att använda digitala spel på detta vis. Det första är konkurrensen som sker när                
eleverna spelar Kahoot. När man svarar rätt får man poäng, men en elev får mer poäng om hen                  
svarar snabbare än en annan elev som svarar rätt. Då sker en situation som observerades, att en                 
elev svarar snabbt och hinner inte läsa frågan. Fokus läggs på att “vinna” spelet än att genom                 
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testa ens kunskaper. Detsamma gäller för spelet Nomp då man samlar Nompix (poäng) för att               
låsa upp “roligare” spel. Risken finns att det inte sker en lärandesituation då elever fokuserar på                
att få högsta poäng för att vinna på en quiz eller för att kunna låsa upp spel. Detta är en nackdel                     
som man bör ha i åtanke när man väljer att använda sådana spel i undervisningen. Som Lärare                 
C nämnt tidigare ska fokus i undervisningen vara på lärandet och mindre på motivation, men               
då kan man fråga sig var gränsen ska dras. Däremot visar Lärare A att som lärare kan man ha                   
uppsikt över elevernas handlingar och intentioner. Hen såg att en elev svarade för snabbt och               
uppmärksammade detta för eleven. Lärare B kan på samma sätt ha översikt över elevernas              
progression genom sitt konto där allting är dokumenterat. Det garanterar inte att eleverna visar              
förståelse för ämnesinnehållet då man kan gissa sig fram till svar (klicka på eller skriva tills man                 
får rätt) beroende på vilket spel det gäller, vilket observerades hos en elev i Lärare Ds klassrum.                 
Allt detta innebär att så länge det finns en tanke bakom användningen av ett spel som skapar                 
tävlingsanda så är sådana spel bra - men inte mer än för avstämning och färdighetsträning.  
 
Det är även intressant att höra tankarna hos Lärare C och Lärare D som knappt använder                
digitala spel i undervisningen. Lärare C undervisar elever i högre åldrar än vad de andra               
deltagande lärarna gör, vilket kan vara en anledning till att det skiljer sig åt. Däremot               
undervisar Lärare D elever i årskurs 4-6 men använder inte digitala spel i samma omfattning               
som Lärare A, Lärare B och Lärare E som undervisar samma årskurser. Det kan vara en fråga                 
om det som Lärare E nämnde att det är en mängd av spel som finns tillgänglig och ofta har man                    
inte tid att leta efter spel som är rolig men framförallt relevant till kursplanens innehåll. Lärare                
D hade inte alls reflekterat över att man kan använda kommersiella spel i undervisningen.              
Däremot skulle det kräva mer av läraren att hitta en koppling i ett kommersiellt spel till                
kursplanens innehåll och för att sedan synliggöra det för eleverna (Avraamidou et al., 2015).              
När Lärare C och Lärare D upplever att det finns varken tid eller material som det är nu, så                   
tvivlar jag på att det är aktuellt att introducera kommersiella spel i undervisningen i deras               
klassrum. Lärspel skulle kunna vara ett bättre alternativ då det i längden sparar tid och är redan                 
kopplat till kursplanen i någon form.  
 
Eleverna i Lärare Ds undervisning fick antingen använda Elevspel eller räkna i sina böcker. Alla               
valde att spela Elevspel till och börja med, men efter halva lektionen blev det totalt tre elever                 
som valde att räkna i böckerna. Den första eleven valde förmodligen att räkna i boken då hen                 
löste de uppgifter hen ville göra på Elevspel. Denne elev frågade ofta hjälp kring spelets               
uppgifter och när uppgifterna var färdiga gick hen vidare till att räkna i boken. De övriga två                 
elever spelade på Elevspel med mindre entusiastiska uttryck, vilket kan tolkas som de valde              
aktiviteten men att de inte tyckte det var roligt. Eleverna i denna klass brukar vanligtvis bara                
spendera en halvtimme med Elevspel, men inför min observation så spelade de spel på en               
annan lektionstid som var dubbla tiden. Det är möjligt att eleverna blev otåliga då rutinen               
ändrades och de fick helt plötsligt mer tid än vad de är van vid. Eleverna fick även använda                  
Youtube (och lyssnade genom hörlurar) under tiden de spelade. En del elever bytte flikar              
mellan Elevspel och Youtube ett antal gånger under lektionstid och bytte spellistor. Detta är en               
familjär situation enligt mig. När man pluggar framför en dator eller en textbok och arbetar               
under längre stund så blir man trött på det man gör. Genom att byta sida och göra någonting                  
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annat får man en liten “paus” och kan sedan återgå till arbetet med nytt fokus. En annan orsak                  
till deras handlingar är att jag var närvarande som observatör och eleverna kände sig tvungna               
att återgå till spelandet.  
 
För att besvara den tredje forskningsfrågan så visar intervjuerna och observationerna att läraren             
spelar en stor roll när man väljer att använda digitala spel i matematikundervisningen. Läraren              
har ansvar för att planera, strukturera och leda undervisningen vare sig digitala spel används              
som verktyg eller inte. De fallgropar man kan råka hamna i när man använder digitala spel i                 
undervisningen är när eleverna blir distraherade av själva spelandet istället för ämnesinnehållet            
i spelet (Panoutsopoulus & Sampsons, 2012). Marklund (2015) konstaterade i sin studie att             
läraren måste tydliggöra vad målet är med användningen av digitala spel, vilket även Lärare E               
poängterar. Digitala spel är ett redskap och läraren ska skapa en miljö då det är tydligt vad,                 
varför och hur lärandet ska ske m.h.a. digitala spel som redskap.  
 
Var drar man gränsen för vad som är matematik när läraren använder digitala spel i               
undervisningen? - är en fråga man kan ställa sig. Lärare A berättade att hen önskar att använda                 
kommersiella digitala spel såsom: Candy Crush, Zelda och Super Mario. Dessa spel är typiska              
exempel på underhållande spel som barn och vuxna spelar på fritiden. Avraamidou et. al.              
(2015) visar hur Emily som är 4 år använde matematik för att lösa sitt “uppdrag”, vilket var att                  
träffa grisar genom att skjuta en fågel m.h.a. en katapult. Författarna menar att Emilys sätt att                
komma fram till en strategiskt lösning är matematiskt även om hen inte kan beskriva sitt               
tankesätt explicit. Lärare A förklarar att man kan använda kommersiella digitala spel på samma              
sätt. Hen utvecklar inte mycket mer än att spelen ger möjlighet att träna på logiska följder, när                 
det gäller t.ex. Super Mario så kan man spela banor flera gånger och det är möjligt att pröva                  
olika sätt att ta sig igenom en bana på snabbast tid. En lärare kan skapa uppgifter på sidan om                   
för att lyfta fram de matematiska koncept som finns i spelen. Det som denna uppsats har                
synliggjort för mig är att matematik kan komma i olika former när det handlar om digitala spel.                 
Matematik kan synas explicit i digitala spel som t.ex. Elevspel, då uppgifterna som finns där är                
utformade som uppgifter i textböcker. Sedan finns det digitala spel, oftast kommersiella spel,             
som läraren måste utforma uppgifter till för att kunna synliggöra matematiken i spelen för              
eleverna. Detta kan kopplas tillbaka till Emily, om hon hade möjlighet att göra samma sak i en                 
klassrumssituation några år senare skulle en lärare kunna hjälpa henne att utveckla            
matematiska begrepp som t.ex. “vinkel” och det kan i sin tur vara ett steg för Emily att begripa                  
matematiken som finns i spelet.  

7 Avslutning 
Skolan är en reflektion av samhället och den reviderade läroplanen som explicit har infört              
digitalisering i undervisningen är en naturlig utveckling. Digitala spel, vare sig det är lärspel              
eller kommersiella, är bland de redskap som finns idag för att hjälpa elevernas             
kunskapsutveckling i klassrummet. Det kan jämföras med att använda konkreta material som            
klossar, eller visuella redskap som filmer. Det finns alla möjliga redskap idag att välja bland och                
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det är svårt för lärare att välja mellan dessa. Dessutom är användningen av digitala spel i                
undervisningen ganska nytt och det finns inte mycket forskning om hur det påverkar elevernas              
prestation och motivation och vilka faktorer inom det som spelar roll. Lärare idag får göra en                
avvägning kring hur mycket digitala spel som ska användas i undervisningen och till vilket              
syfte, men även om faktorerna kring lärarens undervisning tillåter spelanvändning såsom           
ekonomi, kunskap och intresse. Mina resultat reflekterar inte alla skolor i Sverige, utan det är så                
här det ser ut i dessa utvalda skolor i just denna medelstora kommun. Eftersom det var så pass                  
få deltagare i denna studie så påverkar det studiens generaliserbarhet, d.v.s. hur resultaten av              
studien kan generaliseras och överföras på andra skolor och miljöer (Arhne & Svensson, 2011).              
Däremot kan jag jämföra hur aspekter av den tidigare forskning reflekteras det som börjar              
hända i skolor idag.  
 
Efter studien upplever jag att mina forskningsfrågor har blivit besvarade. Första och andra             
forskningsfrågan hänger ihop eftersom lärarens avsikt kring spelets användning i klassrummet           
är starkt kopplat till hur spelet används som redskap. Lärarna använder digitala spel som              
variation i undervisningen och utgår ifrån att de möter elevernas intresse från vardagen.             
Digitala spel kan användas för färdighetsträning, avstämning, introduktion och dokumentation,          
samt att man motiverar eleverna att prestera. Tredje forskningsfrågan handlar om lärarens roll i              
förhållande till digitala spelets användning och jag kommer fram till att i dessa skolor så anses                
det vara lärarens ansvar att skapa struktur och planera undervisningen vare sig man använder              
digitala spel eller inte.  
 
Det som slår mig efter intervjuerna och observationerna är hur sällan digitala spel används fullt               
ut som läromedel. Det finns fortfarande en föreställning att ett digitalt spel som endast              
behandlar matematik ska innehålla “vanliga uppgifter” som man ser i matematikböcker. Det            
innebär att det finns elever som föredrar det ena framför det andra. Elevspel är ett exempel då                 
uppgifter eller uppdrag är konstruerade på det viset att “A och B blir C”, d.v.s. det finns ett rätt                   
svar och det ger ingen möjlighet att se hur eleverna tänker när de löser en uppgift. Ingen av                  
lärarna visade tecken på intervjuerna att de har eller vill använda digitala spel under en längre                
period för att arbeta med större matematikproblem som Panoutsopoulus & Sampson (2012)            
studie gjorde med spelet The Sims eller Marklunds (2015) studie med spelet Minecraft. Ett              
förslag på en framtida studie är att undersöka hur lärare strukturerar ett temabaserat arbete då               
en klass använder ett digitalt spel under en längre period för att lösa en större uppgift och                 
dessutom ska läraren försöka inkludera alla fem förmågor som kursplanen menar att eleven ska              
utveckla: resonemangsförmågan, problemlösningsförmågan, begreppsförmågan,    
metodförmågan och kommunikationsförmågan. Ett mer interaktivt spel som kräver flera          
spelare online skulle ge möjlighet till att använda kommunikationsförmåga. Vem vet, det            
kanske blir aktuellt att börja spela World of Warcraft i klassrummet? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
Grundläggande frågor. 

1. Vad heter du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vilka ämnen undervisar du i? 
4. När tog du din lärarutbildning? 
5. Hur länge har du jobbat i denna skola? 

 
(Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut, det är mer för dokumentationens skull. Personliga              
uppgifter kommer jag att behålla för mig själv, det är faktorer som när lärare tog               
lärarutbildningen och sådant som jag vill titta lite på utifall det påverkar.) 
 
Frågor som behandlar digitala spel: 

1. Vad betyder begreppet “digitala spel”, enligt dig? 
2. Berörde lärarutbildningen “digitala spel”? Eller “digitala verktyg” generellt? 

- Om inte, har du deltagit i någon fortbildning eller workshop som har behandlat              
detta? Är det någonting du är intresserad av att göra eller har varit med om?  

3. Vilka digitala spel brukar användas i undervisningen? Vilka har du använt? 
- Lärspel? Exempel? 
- Kommersiella spel? Exempel? 
- Genom vilka digitala medel? (tablett, dator, mobil, smartboard)  

4. Varför använder du digitala spel i undervisningen? 
- Vad är avsikten? 
- Är utgångspunkten utifrån MA-kursplan (kunskapsmål) och/eller elevernas        
motivation?  

5. När får eleverna tillfälle att använda digitala spel i matematikundervisningen? 
- Ofta? Ibland? Varför? 
- Mer eller mindre än vad du önskar?  

6. Vilka elever får använda dessa spel? 
- Alla? Vissa? Varför? 
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7. Finns det tillgång till andra digitala spel du eventuellt vill använda i undervisningen? 
- Ja? Vilka? 
- Nej? Vad är det som hindrar dig? Resurs/tid/kunskap? 

8. Vad är dina tankar kring användningen av digitala spel i undervisningen? 
- Positivt/negativt? Varför? 

9. Förbereder du något särskilt inför användningen av digitala spel? 
- Arbetsblad? 
- Bedömningskriterier? 

10. Vad behöver man tänka på om man vill använda digitala spel i undervisningen, enligt              
dig? 

 
 

Bilaga 2: Observationsmall 
Observationsmall 

1. Lärarens roll runt spelets användning, hur styr läraren användningen av digitala spel 
(dvs. ledarrollen)? 

2. Hur mycket används digitala spel i undervisningen? 
3. Vilken typ av digitala spel används i klassrummet?  
4. På vilket sätt används spelet?  
5. Hur är lärarens roll i klassrummet när digitala spelet används och hur påverkar det              

elevernas beteende och attityd för ämnesinnehållet respektive spelet i sig?  
6. Vilka använder digitala spel?  
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