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Abstrakt 

Det råder en tudelad debatt om huruvida tävlingsmoment i matematik påverkar 

elevers lärande och motivation positivt eller negativt. Syftet med studien är att 

undersöka och sammanställa vad tidigare forskning säger om tävlingsmoment i 

matematik. Genom en systematisk litteraturstudie har tolv vetenskapliga skrifter 

kritiskt granskats och sammanställts. Forskningsfrågorna som besvaras är hur elevers 

matematiklärande påverkas av tävlingsmoment samt hur lärare kan använda sig 

tävlingar i matematikundervisningen i årskurs 4 - 6. Utifrån granskad litteratur går 

det att påvisa ett positivt samband vad gäller elevers matematiklärande och motivation 

i tävlingsinriktad undervisning, framförallt om tävlingen är kooperativ. Det finns 

dock olika variabler som kan diskuteras angående forskningsresultatet, både antalet 

deltagande elever i de tidigare studierna och dess metoddelar. Med tanke på det låga 

antalet granskade studier går det inte att dra några generella slutsatser.  
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1 Inledning 

Denna systematiska litteraturstudie handlar om tävlingsmoment i ämnet matematik. 

Tävling är en del av vår vardag och något som påverkar oss på olika sätt. Vissa 

människor har en positiv inställning till tävling medan andra ser det som något 

negativt. I november 2010 publicerade tidningen Skolvärlden artikeln “Alla förlorar 

på att tävla” (Wahlgren, 2010). Fem år senare publicerade Tidningen Grundskolan 

artikeln “Mattetävlingen gör alla till vinnare” (Björkman, 2015). Detta visar att synen 

på undervisning med tävlingsinslag i allmänhet, och i matematikundervisningen i 

synnerhet, är delad.  

 

Den välkände forskaren John Hattie har i sin studie Visible Learning jämfört 

tävlingsinriktat lärande i förhållande till individuellt lärande. Hattie anser att det 

tävlingsinriktade lärandet är överlägset det individuella lärandet. I Hatties studie 

innebär det tävlingsinriktade lärandet att elevers resultat synliggörs och jämförs med 

varandra. I det individuella lärandet ignoreras istället resultaten för andra elever och 

jämförandet har då ingen betydelse (Sveriges kommuner och landsting, 2011).  

  

Vår egen erfarenhet gällande matematiska tävlingsmoment är liksom den rådande 

debatten delad. Under tidigare praktik i mellanstadiet har vi upplevt en osäkerhet i 

lärarens syn på att använda tävling som motivationsfaktor i klassrummet. Som 

observatör blir det tydligt vilka elever som motiveras och presterar under 

tävlingsmomentet, och vilka som far illa och väljer att ge upp. Denna osäkerhet och 

kluvenhet gav oss nyfikenhet till att få en tydlig bild av vad forskningen säger om 

tävlingsmoment inom matematikundervisning. Vår hypotes är att tävlingsmoment i 

undervisningen kan vara bra för att öka motivationen hos elever, men för att 

tävlingsmomentet ska bli en positiv faktor för elevers lärande behöver lärare veta när 

och hur tävlingen kan integreras i undervisningen.   

  

Idag finns ett flertal regionala och nationella matematiska tävlingar för elever i 

grundskolan. Förutom dessa regionala och nationella matematiktävlingar är vi även 

intresserade av vad forskningen säger om de tävlingar som äger rum i klassrummet, 

där lärare kanske i ännu högre grad måste ta hänsyn till alla elevers olikheter. Vi är 

även nyfikna på vad forskningen säger om hur undervisning där tävlingsmoment 

förekommer påverkar motivationen och matematiklärandet.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att kartlägga vad tidigare forskning 

säger om tävlingsmoment i matematikundervisningen och hur tävling påverkar 

elevers lärande och motivation i matematik. Studiens frågeställningar är: 

 

- Hur kan elevers matematiklärande och motivation påverkas av tävlingar i matematik 

i årskurs 4–6?  

- Hur och när kan lärare använda sig av tävlingar i matematikundervisningen i årskurs 

4–6?  
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3 Begrepp 

Nedan följer en lista med definitioner av begrepp som är vanligt förekommande i den 

granskade litteratur. 

3.1 Tävling 

Vi definierar begreppet tävling utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet. 

Allwood och Erikson (2017) menar att grundtanken för socialkonstruktivismen är att 

“vår förståelse för de fenomen vi ser som självklara och av naturen givna, är skapad 

i social interaktion och är en produkt av kommunikationsprocesser i det samhälle vi 

lever i” (s. 145). Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är alltså begreppet 

tävling något som är skapat av kulturen vi lever i med exempel som sport, spel och 

talangtävlingar (Allwood & Erikson, 2017). I vår forskning riktar vi oss mot 

tävlingsmoment som lärare eller andra auktoriteter använder i och utanför 

klassrummet, inte tävlingsmoment som eleverna själva skapar. 

3.2 Spel 

Ett viktigt begrepp i denna litteraturstudie om tävling är ordet spel. Spel är, till 

skillnad från exempelvis lek, en tävlingsinriktad sysselsättning. Ett spel kan vara för 

en eller flera individer och det utförs, nästan uteslutande, efter förbestämda regler. 

Det som driver spelet framåt är spelarens handlande i olika situationer, antingen 

genom strategiska val eller slumpmässiga utfall. Ibland är utfallet en kombination av 

de båda. Detta resulterar till slut i belöning eller straff, med andra ord vinst eller 

förlust, och skapar på så vis ett spänningsmoment (Nationalencyklopedin, 2019). 

3.3 Motivation 

Thomson och Wery (2013) beskriver begreppet motivation som en process där 

individen ställer värdet av att anstränga sig för att klara en uppgift eller uppnå ett mål 

mot sannolikheten att framgångsrikt slutföra uppgiften eller nå målet. Motivationen 

att delta i en lärandeprocess ökar om eleven upplever att arbetsprocessen leder till att 

hen bekräftar sin egen förmåga eller blir bekräftad av andra. Motivation delas ofta in 

i inre respektive yttre motivation. Relationen mellan den inre och yttre motivationen 

är enbart en teoretisk klassificering. Det är viktigt att ha i beaktning att människors 

motivation ständigt är rörlig och dynamisk mellan inre och yttre motivation. Med 

koppling till vårt arbete kan en specifik elevs resultat inte enbart påverkas av 

exempelvis inre motivation. 

 

Elevens inre motivation handlar om deras egen drivkraft och nyfikenhet, det vill säga 

behovet av att veta något, upptäcka nya saker eller att delta i en aktivitet för elevens 

egen skull. Elever som har en välutvecklad inre motivation och drivkraft behöver 
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oftast väldigt lite yttre påverkan, t.ex. genom uppmuntran eller belöning (Thomson & 

Wery, 2013). 

 

Den yttre motivation handlar i första hand om processer där elever belönas eller 

uppmuntras av en annan person, t.ex. genom materiella belöningar, betyg eller verbalt 

beröm. Dock har alltför starkt fokus på denna typ av motivation kritiserats eftersom 

den har anklagats för att likna mutor och för att kunna försvaga elevens inre 

motivation. Med andra ord för att minska elevens strävan efter att uppnå mål på egen 

hand (Thomson & Wery, 2013). 
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4 Metod 

I detta självständiga arbete har en systematisk litteraturstudie genomförts, vilket 

innebär att “systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen 

inom ett valt ämne” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 31). I en 

systematisk litteraturstudie ska metoden som används för att hitta relevant litteratur 

tydligt framgå, och själva metoden blir då öppen för granskning (Eriksson Barajas, 

m.fl., 2013). Denna sammanställning av vald litteratur ska ge en solid grund för att 

dra slutsatser och besvara frågeställningarna. Arbetet kommer redovisa och ta 

ställning till datainsamlingsmetoder samt etiska överväganden i sök- och 

urvalsprocessen. 

4.1 Avgränsningar och urval 

Inkluderingskriterier som använts i denna studie har varit att litteraturen som använts 

är skriven på svenska eller engelska. Detta beror på att utbudet av relevant forskning 

skriven på enbart svenska inom valt område visade sig vara bristfällig. För att sökt 

litteratur skulle vara aktuell och för att avgränsa sökträffarna har åren 2005 - 2019 

använts som årsspann.  

 

Exkluderingskriterier var från början att endast använda litteratur som berörde elever 

i årskurs 4 - 6, samt litteratur som inte berörde tävlingsmoment inom digitala spel. 

Dessa exkluderingskriterier begränsade dock sökresultatet i för hög utsträckning och 

relevant litteratur som saknar dessa kriterier har istället inkluderats i resultatet.  

 

I urvalet valdes litteratur som ansågs kunna appliceras i den svenska skolformen. 

Trots att vald litteratur har ett ursprung från exempelvis Finland, anses den ändå 

kunna användas i arbetet då Sverige och Finland har en gemensam skolkultur. Urvalet 

har utgått från litteraturens titlar och abstrakt, för att sedan noggrannare kunna 

studeras utifrån valda kriterier och frågeställningar. 

4.2 Sökprocess 

Artiklar har sökts genom att använda databassökning som finns tillgänglig via 

Linnéuniversitetets bibliotek och genom manuell sökning. De specifika databas-

söktjänster som använts är ERIC, SwePub och MathEduc. Den utvalda litteraturens 

referenslistor har sedan studerats. När relevanta böcker, artiklar och andra texters 

referenslistor studeras, för att hitta fler möjliga artiklar till arbetet, är det en manuell 

sökning (Eriksson Barajas, m.fl., 2013). 

4.2.1 Litteratursökning i ERIC 

Vid en första sökning i ERIC’s databas användes “Advanced Search” och orden 

Math* AND Competition som sökord. Detta gav träff på 300 resultat. Vid fortsatt 
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avgränsning markerades sökresultaten att vara peer-reviewed, vilket innebär att 

litteraturen är vetenskapligt granskad. Detta resulterade i 117 sökträffar. Vidare 

avgränsningar som genomfördes var att begränsa sökträffarna till ett intervall på tio 

år (från 2009 - 2019) samt att addera sökorden AND Motivation och AND Games. 

Resultatet blev då fyra träffar. Efter att ha läst titeln och abstrakt på samtliga 

sökresultat valdes tre skrifter ut och är med i studien. 

 

Vid en andra sökning i ERIC’s databas användes “Advanced Search” och sökorden 

Math* AND Competition AND Motivation. Resultatet visade 27 träffar. Vid fortsatt 

avgränsning markerades resultaten att vara peer-reviewed och sökordet AND 

Elementary School adderades. Resultatet blev då två träffar. Rubrik och abstrakt 

lästes på båda, varav en av dessa skrifter valdes att inkluderas i studien. 

 

Vid en tredje sökning i ERIC’s databas användes “Advanced Search” och sökorden 

Math* AND Learning. Sökningen visade 11 040 träffar. Vidare avgränsning var att 

markera enbart träffar som är peer-reviewed. Även sökordet AND Game adderades. 

Resultatet visade då 207 träffar. Nästa avgränsning var att addera sökordet AND 

Cooperative och resultatet visade tolv träffar. Rubrik och abstrakt lästes på samtliga 

tolv träffar och två skrifter kom att inkluderas i studien. 

4.2.2 Litteratursökning i SwePub 

Vid en sökning i databasen SwePub användes sökorden Matematik* och Tävling*. 

Detta gav ett resultat på fem träffar. Vidare valdes litteratur som var Refereegranskad, 

vilket innebär att litteraturen är vetenskapligt granskad. Detta gav samma antal 

sökträffar. Både titel och abstrakt lästes på dessa fem träffar och tre av skrifterna kom 

att inkluderas i studien.  

4.2.3 Litteratursökning i MathEduc 

Vid en sökning i MathEduc’s databas användes sökorden Math och Competition. 

Detta visade ett resultat på 267 träffar. Vidare avgränsning var att inkludera sökordet 

Motivation som då genererade i 18 träffar. Samtliga titlar på de 18 träffarna 

studerades och utifrån dessa valdes fyra abstrakt att läsas. Utav dessa fyra skrifter 

valdes två av skrifterna att inkluderas i studien. För att fastställa att skrifterna var 

vetenskapligt granskade har skrifterna kontrollerats i databasen Ulrichsweb som visar 

om litteraturen är vetenskapligt granskad.  
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Tabell 1. Översikt av utvald litteratur sorterad efter årtal vid databassökning. 

 

Författare Titel År Land Databas & 

datum 

Sökord Publikationstyp 

Kiili, K., 

Ojansuu, K., 

Lindstedt, A., 

& Ninaus, M.  

Exploring the 

educational 

potential of a 

game-based 

math 

competition 

2018 Finland ERIC  

 

20-11-2019 

Math* AND 

Competition 

AND 

Motivation 

AND Game 

Scholarly Journals 

Gerholm, V. Tävling och 

acceleration 

för utveckling 

av matematisk 

förmåga 

2016 Sverige SwePub  

 

22-11-2019 

Matematik* 

Tävling* 

Avhandlingar 

Gerholm, V. Matematiskt 

begåvade 

ungdomars 

motivation och 

erfarenheter av 

utvecklande 

verksamheter 

2016 Sverige SwePub  

 

22-11-2019 

Matematik* 

Tävling* 

Avhandlingar 

Applebaum, 

M.,  

Kondratieva, 

M. & 

Freiman, F.  

Mathematics 

Competitions 

and Gender 

Issues: a Case 

of the Virtual 

Marathon 

2013 Australien MathEduc 

20-11-2019 

Math AND 

Competition 

AND 

Motivation 

Avhandlingar  

Man-Keung, 

S. 

The Good, the 

Bad and the 

Pleasure (not 

Pressure!) of 

Mathematics 

Competitions 

2013 Australien MathEduc 

20-11-2019 

Math AND 

Competition 

AND 

Motivation 

Avhandlingar 
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Plass, J. L., 

O'Keefe, P. 

A., Homer, 

B. D., Case, 

J., Hayward, 

E. O., Stein, 

M., & Perlin, 

K.  

The impact of 

individual, 

competitive, 

and 

collaborative 

mathematics 

game play on 

learning, 

performance, 

and motivation 

2013 USA ERIC 

 

20-11-2019 

Math* AND 

Competition 

AND 

Motivation 

AND Game 

Scholarly Journals 

Pareto, L., 

Haake, M., 

Lindström, 

P., Sjöden, B. 

& Gulz, A. 

A teachable-

agent-based 

game affording 

collaboration 

and 

competition: 

evaluating 

math 

comprehension 

and motivation  

2012 Sverige ERIC 

 

20-11-2019 

Math* AND 

Competition 

AND 

Motivation 

AND Game 

Scholarly Journals 

Burton, M.  Five strategies 

for creating 

meaningful 

mathematics 

experiences in 

the primary 

years 

2010 USA ERIC 

 

25-11-2019 

Math* AND 

Learning AND 

Game AND 

Cooperative 

Scholarly Journals 

Wedege, T. 

& Skott, J.  

Potential för 

förändring? 

Resultatet från 

ett forsknings-

projekt om 

matematik-

tävlingen 

KappAbel 

2007 Norge SwePub 

 

22-11-2019 

Matematik* 

Tävling* 

Tidskriftsartikel 
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Ke, F., & 

Grabowski, 

B. 

Gameplaying 

for maths 

learning: 

Cooperative or 

not? 

2007 USA ERIC 

25-11-2019 

Math* AND 

Learning AND 

Game AND 

Cooperative 

Scholarly Journals 

Durik, A. M., 

& Eccles, J. 

S.  

Classroom 

activities in 

math and 

reading in 

early, middle, 

and late 

elementary 

school 

 

2006 USA ERIC 

22-11-2019 

Math* AND 

Competition 

AND 

Motivation 

AND 

Elementary 

school 

Scholarly Journals 

 

4.2.4 Manuell sökning 

För att finna ytterligare relevant litteratur genomfördes en så kallad manuell sökning. 

Detta innebär att den utvalda litteraturens referenslistor studeras. Efter en översikt av 

ovan nämnd litteratur hittades en sammanställning från en konferens som Kiili m.fl. 

(2018) skrivit. Även denna skrift är kontrollerad och vetenskapligt granskad. 

 
Tabell 2. Översikt av utvald litteratur utifrån manuell sökning. 

 

Författare Titel År Land Ursprungsartikel Publikationstyp 

Kiili, K., 

Lindstedt, A., 

& Ninaus, M.  

Exploring 

characteristics 

of students’ 

emotions, flow 

and motivation 

in a math game 

competition 

2018 Finland Exploring the educational 

potential of a game-based 

math competition. 

Konferenssammanställning 
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4.3 Etik 

En systematisk litteraturstudie ska vila på en stadig och väldränerad grund bestående 

av korrekt etisk forskning och etiska överväganden. Studien använder endast litteratur 

som är vetenskapligt granskad. Det innebär att litteraturen blivit kritiskt granskad och 

godkänd innan publicering (Eriksson Barajas, m.fl., 2013). Litteraturen som valts är 

därför tillförlitlig och följer Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer och 

Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för god forskningssed. 
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5 Resultat och Analys 

I detta avsnitt redogörs resultatet av litteraturstudien där studiens frågeställningar 

behandlas och analyseras. Följande avsnitt tar även upp teoretiska och filosofiska 

perspektiv som skådats i den granskade litteraturen. 

5.1 Teoretiska ramverk i litteraturen 

Litteraturen i denna studie har varit svår att kategorisera in i olika perspektiv med 

anledning av att majoriteten av litteraturen saknar ett tydligt teoriavsnitt. Dock 

används begreppet tävling i flertalet av studiens granskade skrifter, och beskrivs som 

en aktivitet där individer mäter sina färdigheter mot varandra.  

 

Gemensamt för merparten av litteraturen som granskats i denna studie är att 

tävlingsmoment jämförs med kooperativt och individuellt lärande. Tävlingsmomentet 

i sig är ofta beskrivet utifrån ett behavioristiskt perspektiv, med exempelvis begrepp 

som positiv och negativ förstärkning. Det kooperativa lärandet beskrivs ofta utifrån 

Vygotskijs tankar och det sociokulturella perspektivet. Vid exempelvis lagtävlingar 

berörs både det sociokulturella och behavioristiska perspektivet. Det individuella 

lärandet beskrivs ofta utifrån det kognitiva perspektivet. Ett vanligt återkommande 

namn i litteraturen är Albert Bandura, den sociala inlärningsteorins fader. Litteraturen 

har studerats med en induktiv ansats och genom det har vi funnit drag från det 

behavioristiska perspektivet, sociokulturella perspektivet, kognitiva perspektivet och 

den sociala inlärningsteorin.  

5.1.1 Behavioristiskt perspektiv 

Behaviorismen är ett inlärningsperspektiv som förklarar att människors inlärning sker 

utifrån vilka konsekvenser deras beteenden får. Om konsekvensen av beteendet leder 

till en positiv förstärkning, eller undviker en negativ förstärkning, ökar beteendet. 

Beteendet kan också minska och försvagas om konsekvensen istället är negativ 

(Hwang & Nilsson, 2019). Hwang och Nilsson (2019) skriver att olika 

undervisningssammanhang har utvecklats genom att fokusera på förstärkningar och 

dess effekter på elevens beteende. Ett exempel på det är appar och spel där eleven får 

en förstärkning, det vill säga en belöning, i form av poäng och positiva omdömen 

beroende på resultatet. Detta för att uppmuntra det önskade beteendet. 

 

Skrifterna Exploring the educational potential of a game-based math competition och 

Exploring characteristics of students’ emotions, flow and motivation in a math game 

competition beskriver ett dataspelsbaserat tävlingsmoment inom matematiken. 

Artiklarna fokuserar på inlärningen samt elevernas egen upplevelse av momentet. 

Båda artiklarna kan kopplas till det behavioristiska perspektivet eftersom artiklarna 

undersöker om tävlingsmomentet och dataspelet kan ses som en positiv förstärkning 

av önskat beteende (Kiili, m.fl., 2018a; 2018b). 
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Skriften Mathematics Competitions and Gender Issues: a Case of the Virtual 

Marathon av Applebaum m.fl. (2013) har inget uttalat teoriavsnitt. Dock uttrycker de 

att elever lockas av att få belöningar i spel- och tävlingssammanhang och motiveras 

därefter att prestera bättre. Dessa drag är typiska för behaviorismen, samtidigt som 

det finns vissa drag även från det sociokulturella lärandet. Detta eftersom elever 

interagerar och att deras resultat i tävlingarna och spelen ofta ställs gentemot andra 

elever (Applebaum, m.fl., 2013). 

5.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygotskijs tankar om att lärande sker i 

samspel med andra individer. Språket ses som ett av de viktigaste verktygen för att 

uppnå lärande i detta samspel (Hwang & Nilsson, 2019). I skriften The impact of 

individual, competitive, and collaborative mathematics game play on learning, 

performance, and motivation undersöker författarna hur elevers lärande och 

motivation påverkas i individuella-, tävlings- och samarbetsmoment. Denna artikel 

går att placera in i flera olika teorier, men det specifika samarbetsmomentet kopplas 

till det sociokulturella perspektivet (Plass, m.fl., 2013). 

5.1.3 Kognitivt perspektiv 

Det kognitiva perspektivet fokuserar på hur människan tänker och tolkar 

sinnesintryck (Hwang & Nilsson, 2019). Gerholm (2016) har i sina två skrifter 

Tävling och acceleration för utveckling av matematisk förmåga och Matematiskt 

begåvade ungdomars motivation och erfarenheter av utvecklande verksamheter 

använt Krutetskiis struktur av de matematiska förmågorna och Mönks 

begåvningsmodell som övergripande teoretiska ramverk. Krutetskii var en rysk 

forskare och psykolog som genom en studie utvecklade en empirisk grundad modell 

av den matematiska förmågans struktur. Mönks begåvningsmodell är multikausal och 

tar hänsyn till både kognitiva faktorer och sociala betingelser (Gerholm, 2016a; 

2016b). 

5.1.4 Social inlärningsteori 

Den sociala inlärningsteorin har sin grund i behaviorismen. Teorin kan på ett bättre 

sätt, gentemot den äldre inlärningspsykologin, förklara hur individer lär sig mer 

komplicerade färdigheter. Dessa färdigheter kan exempelvis vara att skapa egna 

värderingar och ingå i sociala sammanhang. Denna inlärning sker genom att 

observera och delta i det sociala livet (Hwang & Nilsson, 2019). En pionjär inom 

denna teori är Albert Bandura. Ett viktigt begrepp som Bandura arbetar med är “self-

efficacy”, vilket författarna översätter till självtillit. Om självtilliten är hög ses svåra 

uppgifter som en utmaning och inte som något som bör undvikas. Elevernas självtillit 

är därför viktig under skolåren då den avgör hur de tar sig an och reagerar på 

skoluppgifter (Hwang & Nilsson, 2019). En av de lästa skrifterna som utgår från 
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Banduras teori är A teachable-agent-based game affording collaboration and 

competition: evaluating math comprehension and motivation av Pareto m.fl. (2012). 

5.2 Tävling och spel inom matematik 

Läst litteratur tar upp flera olika aktiviteter som kan gynna matematiklärandet, med 

exempel som spel och tävlingar i både individuellt och kooperativt format. Merparten 

av de analyserade studierna handlar om spel, i synnerhet dataspel, och vilka fördelar 

de kan ha för elevers lärande i matematik (ex. Kiili, m.fl., 2018a; Plass m.fl., 2013). 

Resterande artiklar behandlar renodlade matematiktävlingar på både nationell och 

internationell nivå (ex. Gerholm, 2016a; Man Keung, 2013). 

 

Durik och Eccles (2006) har i sin studie låtit lärare rapportera in data om, och i så fall 

när, de använder sig av tävlingsmoment i matematikundervisningen. Studien visar att 

lärare med lång erfarenhet och som brinner för matematik oftare använder 

tävlingsmoment i sin undervisning, jämfört med lärare med mindre erfarenhet och 

individuellt intresse för matematikämnet. Studien visar också att lärarna oftare 

använder tävlingsmoment i ämnet matematik än i andra teoretiska ämnen. Oftast 

används tävling i matematiska områden som eleverna redan behärskar. 

Tävlingsmatematik blir på så vis en aktivitet där eleverna får möjlighet att utveckla 

och förfina sina förmågor (Durik & Eccles, 2006). 

5.2.1 Individuell tävling 

En finsk studie har analyserat tävlingsmoment i ett matematiskt dataspel (Kiili, m.fl., 

2018a; 2018b). I studien har mellanstadieelever fått spela ett spel om rationella tal 

som går ut på att placera olika tal på en tallinje. Studien är uppdelad i två artiklar. Den 

första artikeln fokuserar på hur lärandet påverkas av tävlingsmomentet, medan den 

andra artikeln undersöker hur de deltagande elevernas känslor och motivation 

påverkas av tävling. Tävlingsmomenten skapas genom en “high score” lista där den 

eleven som presterat bäst vinner biobiljetter. Denna studien kategoriseras därför som 

individuellt tävlande. Analys av elevers resultat och enkätsvar ligger som grund för 

studierna. 

 

Kiili m.fl. (2018a) skriver att socialt spelande ökar intresse och lockar till att fortsätta 

spela enligt tidigare forskning. Tävlingsbaserade spel förbättrar spelresultatet jämfört 

med individuellt spelande där det inte existerar någon “high score” (Kiili, m.fl., 

2018a). Resultatet i denna studie visar att tävlingsmomentet hade en positiv inverkan 

på både lärandet och elevernas motivation. De elever som hade ett intresse för 

matematik ställde sig positiva till tävlingsmomentet då det skapade motivation. En 

hypotes från författarna var att även de elever som var mindre intresserade av 

matematik skulle gynnas av den spelbaserade tävlingen. Detta då de har större chans 

till personlig förbättring av sitt eget resultat gentemot högpresterande elever. Förutom 

pris till eleven som spelade ihop flest poäng fanns även pris, i form av en biobiljett, 
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för bästa prestation. Detta innebar att den elev som visade bäst personlig utveckling 

kunde vinna ett pris utan att hamna överst på ”high score” listan. Resultatet av enkäten 

visade sedan att majoriteten av de mindre matematiskt intresserade eleverna också 

var positivt inställda till framtida tävlingsmoment (Kiili, m.fl., 2018a; 2018b).  

 

Även Gerholms (2016a, 2016b) studie bygger på individuellt tävlande. Studien 

behandlar enkäter och intervjuer som utgår från 27 finalister i en matematiktävling 

för gymnasiet. Gerholm (2016a) skriver att tävlingsmatematik sällan handlar om att 

utse den som är bäst, utan tävlingsmatematik ska istället skapa ett större intresse, 

utveckla problemlösningsförmågan och ge elever möjlighet att träffa likasinnade. 

Studiens resultat visar att tävlingsmatematiken varit en av de verksamheter som haft 

störst påverkan på den matematiska utvecklingen hos de elever som deltog. 

Tävlingsmatematiken är inte lika styrd som skolans matematikkurser, dock finns en 

tydlig progression även i tävlingsmatematik i form av tävlingar på olika nivåer, finaler 

och olympiader (Gerholm, 2016a). Några elever i studien förknippade dock 

tävlingsmatematik med en vilja om att vara bäst, vilket säger emot 

tävlingsmatematikens syfte. Merparten av deltagarna såg tävlingsmatematik som en 

stimulerande utmaning (Gerholm, 2016a, 2016b).  

 

Plass m.fl. (2013) har i en studie låtit elever i årskurs sex, sju och åtta spela ett 

specialutformat dataspel med aritmetiska uppgifter. Eleverna fick spela en fem 

minuters testrunda individuellt för att lära sig hur spelet fungerar. Därefter delades 

eleverna slumpmässigt in i tre olika grupper, individuellt, samarbetande och 

konkurrerande. De tre elevgrupperna fick instruktionerna att de skulle nå den högsta 

möjliga poängen. Den grupp som skulle spela individuellt fick inga vidare 

instruktioner, utan de skulle spela vidare på egen hand. Spelgruppen där två elever 

samarbetade fick även instruktioner om att de tillsammans i paren skulle nå högst 

poäng. I tävlingsgruppen delades eleverna in i par, som sedan kom att tävla mot 

varandra om att nå högst poäng. Resultatet i studien visar att för eleverna i 

tävlingsgruppen och samarbetsgruppen ökade både intresset, glädjen och 

målinriktningen inom spelet, jämfört med de som spelade individuellt. 

Tävlingsgruppen var även bättre än den individuella spelgruppen vad gäller prestation 

utifrån avklarade uppgifter och antalet misslyckade spelomgångar (Plass, m.fl., 

2013). 

5.2.2 Kooperativ tävling 

Plass m.fl. (2013) beskriver att det finns olika former och vinklar på vad kooperativt 

arbete innebär, så även kooperativa tävlingar. Det kooperativa arbetet, vare sig om 

det är tävling eller inte, har oavsett format en och samma utgångspunkt. I det 

kooperativa arbetet är fler individer inblandade, och de går gemensamt mot ett och 

samma mål. Det ökade intresset för digitala spel som verktyg för lärande erbjuder ett 
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nytt forum för utredning av lärande som en social aktivitet. I matematikspel tävlar 

individerna vanligtvis mot ett gemensamt mål. 

 

Wedege och Skott (2007) undersöker i sin studie vilken potential matematiktävlingen 

KappAbel har att påverka elevers och lärares inställning till matematik. Denna studie 

utspelar sig i Norge. I KappAbel tävlar nordiska niondeklassare genom samarbete, 

där klasslaget räknas som en deltagare och mäter sina kunskaper med andra klasser. 

Vidare i tävlingen representeras klasslaget av fyra elever, två flickor och två pojkar. 

Tävlingskonceptet påminner om andra tävlingar som sker klassvis, exempelvis Vi i 

femman, där klassens gemensamma resultat mäts mot andra klasser. Denna typ av 

tävling gör att alla elever kan delta, oavsett vilken kunskapsnivå de ligger på, eftersom 

det är det sammanvägda resultatet inom klassen som blir slutresultatet. 

 

Vidare skriver Wedege och Skott (2007) att det inte är möjligt för något enskilt 

utbildningsmässigt initiativ att få elever och lärare att förändra sin inställning och 

attityd till matematik. Tävlingen KappAbel är dock en betydelsefull inspirationskälla 

för många matematiklärare och deras elever. Tävlingen har därför en betydelsefull 

potential för påverkan, utan att helt ändra den inställning och undervisning som sker 

vanligtvis i klassrummet. 

  

Pareto m.fl. (2012) har gjort en studie som involverade två klasser i årskurs tre i 

Sverige som handlar om hur ett dataspel inom aritmetik kan främja elevers 

matematiklärande. Studien jämför en spelgrupp mot en kontrollgrupp som inte 

använder dataspel, utan arbetar vidare med ordinarie matematikundervisning. I 

spelgruppen får eleverna, enskilt eller i par, välja om de ska spela tillsammans eller 

mot varandra. Spelar de enskilt eller tillsammans är det mot ett datorprogram där de 

ska uppnå en så hög poäng som möjligt. Tävlingen blev på så vis mot datorn och 

resultatet jämfördes mot andra grupper och individer. Både spelgruppen och 

kontrollgruppens resultat mättes sedan utifrån två parametrar - matematikförståelse 

och attityd. Förståelsen testades genom ett aritmetikprov och attityden mättes genom 

observationer och elevintervjuer. Resultatet visade ingen större skillnad mellan 

kontrollgruppen och spelgruppen när det kommer till matematikförståelse, där visade 

båda grupperna upp goda resultat. Vad gäller attityd visade spelgruppen något bättre 

resultat än kontrollgruppen. Studien visar att kooperativa aktiviteter tillsammans med 

ett tävlingsinriktat moment ökar motivationen för flera elever. Vanligt var dock att 

eleverna, även vid tävling mot varandra, pratade och hjälpte varandra för att lösa 

uppgifter. Lärandet blev på så vis kooperativt även vid individuell tävling. Studien 

poängterar också att tävlingsmoment kan verka som en omotiverande faktor för 

mindre matematikintresserade elever.  Pareto m.fl. skriver “In summary, we argue 

that the math game’s potential for combining collaboration and competition helps 

increase student motivation and improve learning outcomes” (s. 745, 2012). 
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Ke och Grabowski (2007) jämför en spelgrupp där både kooperativt och individuellt 

tävlande ställs mot varandra. Resultaten från dessa grupper ställs även mot en 

kontrollgrupp som inte använder dataspel. Kontrollgruppen arbetar dock med samma 

matematiska uppgifter, bland annat problemlösning, som spelgruppen arbetar med. 

Studien är gjord i Pennsylvania i USA och involverar sex olika årskurs fem klasser. 

Forskarna har fokuserat resultatet efter två parametrar - prestationer och attityd. 

Studien visar att spelgruppen överglänser kontrollgruppen i prestation. Jämförs 

kooperativt tävlande med individuellt tävlande är det jämnt när det handlar om 

prestation. I jämförelsen av attityd överglänser det kooperativa tävlandet både det 

individuella tävlandet och kontrollgruppen, som båda ligger på ungefär samma nivå 

(Ke & Grabowski, 2007).  

5.3 Tävlingar i relation till lärande, motivation och intresse 

Ett återkommande mönster i den lästa litteraturen kopplar samman motivation med 

en sorts belöning, på så vis att tävlingar och spel i regel har ett belöningssystem där 

de deltagande individerna har en chans att vinna. Burton (2007) skriver att det är 

chansen att vinna som skapar motivation i tävlings- och spelsammanhang. Läst 

litteratur behandlar i synnerhet digitala spel, men det är alltså inte enbart i sådana spel 

som elevernas motivation kan påverkas. I traditionella matematikspel såsom Domino, 

Memory och Go Fish handlar mycket om att eleverna just har möjligheten att vinna. 

Spel kan även få elever att interagera och kommunicera med varandra utan att läraren 

assisterar, handleder eller bestämmer. I spel kan elever utforska och experimentera 

med de kunskaper de redan besitter, fast i andra kontexter (Burton, 2007). 

 

Plass m.fl. (2013) påpekar att det inte enbart är sättet att spela på som påverkar utfallet 

av elevers lärande och elevers motivation. Även det enskilda intresset för området i 

matematikämnet påverkar hur elever tar sig an uppgifterna. Wedege och Skott (2007) 

beskriver att lärares och elevers inställning till matematik påverkar vilka 

föreställningar om och attityder till vad matematik innebär och hur man lär sig 

matematik. 

 

Man Keung (2013) har erfarenhet av den internationella matematikolympiaden för 

gymnasister. Man Keung (2013) diskuterar en negativ aspekt av denna 

tävlingsmatematik i sin avhandling. Om det läggs för mycket vikt i att vinna eller 

förlora kan eleven få en ohälsosam inställning till tävling. Förväntningar från lärare, 

föräldrar och eleverna själva kan skada den goda intentionen matematiktävlingen i 

själva verket har. Istället för ett nöje blir då tävlingsmatematiken en press och 

tävlingsdeltagarna kan bli avskräckta från tävlingsmoment och även matematik (Man 

Keung, 2013).  

 

Applebaum m.fl. (2013) har i sin studie undersökt om det finns skillnader vad gäller 

intresse mellan pojkar och flickor inom tävlingsmatematik. Studien baseras på en 
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frivillig matematiktävling inom problemlösning som äger rum på Internet, där elever 

med matematiskt intresse medverkade. Studien utgick från flickor och pojkars 

deltagande och tävlingresultat. Sammanfattningsvis visar studien att det inte var 

någon markant skillnad i varken deltagande eller tävlingsresultat mellan pojkar och 

flickor. Däremot visar studien att tävlingsmomentet i sig fungerar som en 

motiverande faktor för de elever som deltog. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat med koppling till inledning, syfte och 

frågeställningar. Därefter diskuteras studiens metod med en kritisk synvinkel. 

Avslutningsvis sammanfattas resultatdiskussionen och knyter an till vidare forskning, 

och hur det kan ge ytterligare kunskap om tävlingsmoment i matematik. 

6.1 Resultatdiskussion 

Som inledningen i denna studie påpekar råder det en delad syn i Sverige på huruvida 

tävlingsmoment i matematikämnet påverkar elevernas lärande och motivation. Efter 

granskning och analys av tidigare forskning, som i sig har varit sparsam, har det visat 

sig att elever påverkas av tävlingsmoment i stor utsträckning. Resultatet av den 

tidigare forskningen visar entydigt att elevers motivation och inställning, det vill säga 

attityd till matematik, gynnas av tävlingsmoment. Detta leder till att elevers 

matematiklärande kan gynnas av undervisning med inslag av tävlingar. 

 

En återkommande del i den lästa litteraturen som dock bör ifrågasättas är 

omfattningen av och metoderna i de genomförda studierna som litteraturen baseras 

på. Det är enbart kvalitativa studier som är gjorda på en liten skara människor, och 

grundas framförallt på elevers lärande och motivation till tävlingsbaserade dataspel. 

För att få en generaliserbar bild över hur tävlingsmoment i undervisningen påverkar 

elevers lärande och motivation skulle det behövas en eller flera större studier som ger 

en kvantitativ bild av området. 

 

I Kiilis m.fl. (2018a) studie deltog uppskattningsvis 1500 elever i ett tävlingsbaserat 

matematikspel. För att komma fram till resultatet fick de deltagande eleverna frivilligt 

svara på en enkät online, vilket enbart 258 av eleverna valde att göra. Det var en 

ytterst liten del elever som valde att svara på enkäten om det tävlingsbaserade 

dataspelet i förhållande till antal deltagande elever. Möjligen är det så att de elever 

som valde att svara är de elever som hade en positiv inställning och attityd till dataspel 

och matematiktävlingar redan på förhand. Även valet att använda sig av enkäter i 

studiens utvärdering kan ifrågasättas eftersom enkäters pålitlighet kan vara bristfällig 

och inte utger samma kvalitativa svar som exempelvis i en intervju där svaren blir 

mer omfattande. För att styrka enkäternas pålitlighet sorterades ett fåtal enkäter bort 

där svarstiden ansågs för kort för att ha genomförts med noggrannhet. 

 

Det är inte enbart antalet deltagare i de olika studierna som bör ifrågasättas, även 

studiernas urval av de deltagande eleverna har brister. I exempelvis Gerholms (2016a; 

2016b) studie deltog 27 finalister från Skolornas matematiktävling. Eftersom 

respondenterna var finalister kan dessa elever ses som matematiskt intresserade och 

förväntas tycka att matematiktävlingar är utvecklande. Istället för att få en solid bild 



 

19(26) 

 

av hur tävlingen påverkar samtliga elevers motivation och lärande var det enbart 

finalisterna som kunde ge sin positiva bild av tävlingsmomentet.  

 

Plass m.fl. (2013) har i sin studie enbart haft 58 medverkande elever som var 

matematiskt intresserade då tävlingen som studien baseras på var frivillig. Detta gör 

att resultatet i studien inte är tillförlitligt nog för att kunna bevisa hur motivationen 

och matematiklärandet påverkas i större utsträckning hos alla elever. Om elever har 

ett matematiskt intresse och vill medverka i en frivillig matematiktävling på internet 

så är det antagligen tävlingsmomentet i sig som utvecklar elevens lärande och 

motivation, detta genom chansen att mäta sina matematiska kunskaper mot andra 

likasinnade. Eleverna ifråga hade även uteslutande en positiv inställning till 

tävlingsmatematik. 

 

Pareto m.fl. (2012) har i sin utvärdering av sitt spel låtit intervjua tolv elever om hur 

de upplevde spelet. Eleverna fick svara på olika frågor som exempelvis om det var ett 

tävlingsspel eller ett kooperativt spel. Flera elever hade svårt att urskilja dessa 

moment och menade att spelet fokuserade på båda. En elev svarade “One can chose 

what one wants” (Pareto m.fl., s. 744, 2012). Detta visar att själva tävlingsmomentet 

i sig ofta inte var det stora fokuset i spelet. Fokuset var lika mycket på att eleverna 

fick samarbeta och lära sig kooperativt. Tävlingsmomentet fanns där men satte ingen 

extra press på eleverna att prestera. En annan elev svarade på samma fråga - ‘‘It’s 

competition, you can compete against everyone” (Pareto m.fl., s. 744, 2012). Denna 

elev upplevde att det var en tävling och fann motivation att prestera genom det. 

Paretos m.fl. (2012) studie kan även den ifrågasättas då studien enbart omfattade 47 

elever, vilket gör att resultatet inte är tillräckligt tillförlitligt för att dra generaliserbara 

slutsatser. Även Ke och Grabowskis (2007) studie omfattar ett lågt antal studerade 

elever, närmare bestämt 125 elever från sex olika klasser i årskurs fem.  Resultatet 

som båda dessa studier visar är dock intressant. De menar framförallt att kooperativa 

tävlingsmoment gynnar elevernas matematiklärande, både när det handlar om 

prestation och attityd. 

 

Durik och Eccles (2006) studie handlar om lärare som rapporterat in data om olika 

aktiviteter som används i klassrummet. Även denna studies resultat bygger på ett lågt 

antal deltagare. Närmare bestämt 126 lärare från tolv olika skolor. Studien ägde rum 

under två år och den sammanlagda data studien bygger sin grund på är 158 

observationer.  Åren dessa observationer ägde rum var 1988–89 och 1989–90, vilket 

är en lång tid tillbaka. Om dessa observationer och insamlade data är relevanta och 

tillförlitliga idag går att diskutera. Durik och Eccles (2006) berörde dock begreppet 

tävling snarare än spel, samt hur och när lärarna använde sig av tävling. Den 

insamlade datan visade att lärarna använde sig av mer tävling i matematik än andra 

teoretiska ämnen som exempelvis språklära. Tävling användes också på områden som 

eleverna redan behärskade eller på enklare uppgifter. 
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Den analyserade litteraturen ställer sig näst intill uteslutande positiv till 

tävlingsmoment inom matematik. Det är enbart Man Keung (2013) som diskuterar de 

nackdelar som medföljer tävlingsmomenten. En negativ aspekt som Man Keung 

(2013) tar upp är pressen att lyckas som läggs på deltagarna från yttre faktorer, såsom 

föräldrar, lärare och andra. Det hade varit intressant att forska mer om tävlingars 

negativa sida i allmänhet, och denna press i synnerhet, både ur ett yttre och ett inre 

perspektiv. Ytterligare en fråga som väckts under studiens gång är huruvida denna 

press existerar eller inte när det kommer till spel istället för tävling. 
 

Mycket av den analyserade litteraturen handlar om spel, i synnerhet dataspel, och hur 

de kan påverka elevernas lärande. Dock är tävlingsmomentet en väsentlig del av dessa 

spel som går ut på att mäta sitt personliga resultat gentemot övriga deltagare (ex. Kiili, 

m.fl. 2018a; Pareto, m.fl. 2012). Utan tävlingsmoment hade spelen inte varit ett spel, 

utan snarare en aktivitet eller en lek. I jämförelse med litteraturen som handlar om 

renodlade tävlingsmoment (ex. Gerholm, 2016a; Man Keung, 2013), kan skillnaden 

mellan begreppen spel och tävling tolkas enligt följande. De tävlingsbaserade 

matematikspelen har som syfte att skapa en lekfull och lustfylld känsla för 

matematikämnet. Matematikspelen kan också ses som mer tillgängligt för alla elever 

i en klass, oavsett om eleven har ett större matematiskt intresse eller inte. I de 

renodlade matematiktävlingarna är det de bäst presterande eleverna som slutligen gör 

upp i tävlingen. Dessa tävlingar kan därför ses som en verksamhet för de elever som 

är matematiskt intresserade och begåvade.  

 

En viktig aspekt att reflektera över är att i den litteratur som behandlar mer renodlade 

matematiktävlingar, så är deltagarna högstadie- och gymnasieelever (ex. Gerholm, 

2016a; Wedege & Skott, 2007). Möjligtvis kan en viss slutsats dras att denna typ av 

tävling är bättre anpassad för äldre elever än mellanstadieelever. Dock behövs 

betydligt mer forskning gällande matematiktävlingar på mellanstadiet för att dra 

denna slutsats.  

6.2 Metoddiskussion 

Litteraturen som analyserats i denna systematiska litteraturstudie har framförallt 

grunden i utländska studier och majoriteten av dessa studier är gjorda i andra årskurser 

än mellanstadiet. Anledningen till det är främst att det inte finns något stort utbud på 

aktuell och relevant forskning som har sin grund på det svenska mellanstadiet.  

 

Vid sökning i olika databaser framkom det snabbt att sökord på svenska, som 

exempelvis “tävling” och “matematik”, gav ett förvånansvärt lågt antal sökträffar. 

Avgränsningen gällande litteratur inom tidsspannet tio år fick justeras till en längre 

tidsperiod. Vi menar att matematiktävling på mellanstadiet är ett område som få 
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forskare har skrivit om och detta område behöver studeras djupare. Framförallt 

behöver området också studeras mer kvantitativt.  

 

Vid sökning med engelska ord blev antalet träffar fler, men det var svårt att finna 

artiklar som berörde enbart tävlingar. Merparten av litteraturen som framkom 

handlade om spel, framförallt dataspel. I denna litteratur har vi framförallt fokuserat 

på att läsa metod, resultat och diskussion i samband med tävlingsaspekten som finns 

inom spel.  

 

Vid val av sökord har vi försökt att vara objektiva, d.v.s. inte välja några ord som 

berör något positivt eller negativt med matematiktävlingar. Exempelvis ord som 

fördelar, nackdelar och svårigheter valdes därför bort. Något som framkom tydligt i 

vår sökprocess, men även senare i vår granskning av litteraturen, var att i princip allt 

som skrivits handlar om positiva faktorer och fördelar med spel och tävling. Enstaka 

skrifter tar upp negativa aspekter med tävling, vilket vi tycker är intressant. Den 

negativa aspekten inom tävlingsmatematik är framförallt ett område som vi anser 

behöver studeras djupare. 

 

Valet av litteratur kan kritiseras då vårt syfte och frågeställningar är kopplat till det 

svenska mellanstadiet. Vi ser ändå att den granskade litteraturens resultat går att 

applicera inom vårt valda område. Sett till de studier som grundar sig i andra nordiska 

länder (ex. Kiili, m.fl. 2018a; Wedege & Skott, 2007), så är bilden av skolan i 

allmänhet lika och det skiljer inte heller mycket i de socioekonomiska förhållandena 

mellan länderna. Detta gör att en elev i exempelvis Norge kan ha en liknande skolgång 

som en jämnårig elev i Sverige. De artiklar där studien genomförts på äldre elever 

(ex. Gerholm, 2016a; Wedege & Skott, 2007) ser vi ändå som användbara i denna 

systematiska litteraturstudie. Detta då de har större fokus på tävlingsmomentets 

inverkan på elever, och inte på en viss åldersgrupp. Om allt är applicerbart på 

mellanstadieelever kan dock ifrågasättas.  

6.3 Slutsats och vidare forskning 

En slutsats som denna systematiska litteraturstudie kommit fram till är att 

matematiska spel med framförallt kooperativa tävlingsmoment kan vara gynnsamt för 

elevers matematiklärande och motivation. Elever som gillar samarbete kan fokusera 

mer på den aspekten och mindre på den press som tävlingen medför. Även elever som 

finner motivation i att tävla och jämföra sig med andra gynnas av tävlingsmomentet. 

På så vis menar vi att kooperativ tävling är bättre än individuell tävling för att aktivera 

och motivera så många elever som möjligt. Med det sagt bör inte individuell tävling 

helt uteslutas i undervisningen. Många elever motiveras av detta moment och kan här 

få chansen att glänsa lite extra. Att använda sig av matematiska spel, som är en mer 

lekfull aktivitet än tävling, kan få fler elever intresserade för olika matematikområden 
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oavsett tidigare intresse. Framförallt i grundskolan och låg- och mellanstadiet 

specifikt. 

 

Omfattningen av deltagandet samt urvalet av deltagande elever i studierna gör att 

resultatet inte är generaliserbart för hur tävlingsmoment påverkar matematiklärandet 

för olika typer av elever. Vidare forskning kan beröra områden som kritiska aspekter 

inom tävlingsmoment. Även lämpliga teoretiska och metodologiska ramverk för att 

kunna genomföra ett gynnsamt tävlingsmoment i klassrumsundervisningen hade varit 

intressant att forska vidare inom.   
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