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Sammanfattning 
IT blir allt vanligare i vår vardag. Vi kommunicerar, har socialt umgänge samt spelar spel genom 

olika program. IT används även som läromedel inom flera skolor eller privat, då elever kan träna 

på mattematik genom inlärningsspel. Examensarbetet utfördes i två klasser i mellanstadiet i två 

olika skolor i Stockholm. Denna uppsats redogör för hur eleverna reagerar på inlärningspel, samt 

vad lärarnas åsikter blir. För att kunna få svar på dessa frågor, ska vi  lämna in ipads till 

klasserna med två olika mattematikspel installerade. Efter några veckor kommer en intervju att  

ske med både elever samt lärarna. Intervjun kommer att filmas. Examensarbetet visar att 

inlärningsspel är väldigt omtyckt bland elever samt uppskattas av lärarna. Inlärningsspel gav 

positivt resultat, så fler skolor borde använda sig av IT i undervisningssyfte i framtiden.  
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Abstract 
IT is becoming more normal in our everyday life. We communicate, have a socially community 

and we play games through different programs. It is also used as a educational material in many 

schools and by individuals, couse students can practice math by 

learningsprograms/educationalprograms. This master´s dissertation was done in two upper 

primary school classes in two different schools in Stockholm. This composition narrate how 

students reacts to educationalprograms and the teachers opinions abut that. To be able to get an 

answer to our questions we are going to give the classes Ipads with two math programs installed. 

After a couple of weeks there will be some interviews with teachers and students. The interviews 

will be recorded. The dissertation will show that this sort of programs are very popular among 

the students and very appreciated among the teachers. Educational programs gave the positive 

results,so more schools should use IT in educational aims. 
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1 INLEDNING 

Under de senaste 10-20 åren har IT- användning som undervisningsinslag ökat markant i 

Sveriges skolor. (Myndigheten för skolutveckling 2007, sid 11 & Gertsen Pedersen m.fl. 2006) 

Även inom forskningen har intresset för IT- användning i skolan blivit utbredd där ett flertal 

rapporter, utvärderingar och forskningsöversikter redovisar resultat av IT- användning och 

spelbaserat lärande i skola, se exempelvis Myndigheten för skolutveckling 2007, Gertsen 

Pedersen m.fl. 2006, KK stiftelsen 2006, Tebelius, Aderklou & Fritzdorf 2004, Razak & 

Connolly 2013, Prensky 2006 och Virvou m.fl. 2005. Majoriteten av forskningen pekar på ett 

positivt resultat där elevers motivation och inlärningsförmåga ökar genom IT- användning, där 

framförallt användandet av spel för inlärning (spelbaserat lärande) visar ett positivt resultat för 

inlärning hos elever. (se exempelvis Razak & Connolly 2013, Virvou m.fl. 2005)  

 

En av oss författare har under en längre tid arbetat på flera förskolor och grundskolor. Denna 

erfarenhet visar att IT- användningen i skolan har ökat drastiskt sedan vi själva gick i förskola 

och grundskola. Vi kunde båda två se möjligheterna kring att använda IT- spel för inlärning i 

skolan – där tråkiga läroböcker i ett flertal ämnen med enkelhet skulle kunna bytas ut till ett 

roligt IT- spel. Det är dock ingen nyhet att ett flertal skolor i Sverige har börjat använda sig av 

spelbaserat lärande som undervisningsmetod och det finns en hel del forskning som visar att IT- 

användning och spelbaserat lärande som undervisningsmetod ger positivt resultat på elevers 

motivation och inlärning. Emellertid är det ett fåtal som har forskat kring hur elever och lärare 

själva upplever IT- användning och spelbaserat lärande i skola utifrån en kvalitativ ansats. Med 

detta som utgångspunkt har vi därför valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie för att 

undersöka hur elever och lärare upplever spelbaserat lärande som undervisningsmetod. 

 
 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever upplever spelbaserat lärande i skolan samt 

hur lärare upplever spelbaserat lärande som undervisningsmetod. Syftet är även att undersöka 

hur lärare anser att spelbaserat lärande kan användas i utbildningssyfte. För att få svar på 

uppsatsens frågeställningar, kommer undersökningen att baseras på två klasser från årskurs ett 

samt deras lärare.  

Frågeställning: 

 Hur upplever elever spelbaserat lärande i skolan? 

 Hur upplever lärare spelbaserat lärande som undervisningsmetod? 

 På vilket sätt anser lärare att spelbaserat lärande kan användas i undervisningssyfte? 

 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Syftet med uppsatsen var från början att skapa en speldesign utifrån intervjuer med elever.  

Tidsomfånget för denna uppsats var dock för begränsat vilket resulterade i att vi istället valde att 

undersöka hur elever och lärare upplever spelbaserat lärande utifrån redan existerande 

inlärningsspel.  Vidare ville vi undersöka på vilket sätt som lärarna anser att spelbaserat lärande 

kan användas i undervisningssyfte. För denna uppsats är urvalet relativt begränsat då endast två 

första klasser medverkat samt klassföreståndarna från dessa klasser. Med detta i åtanke kan man 
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inte generalisera resultatet utifrån frågeställningen för alla olika åldrar och skolklasser i Världen, 

Sverige eller Stockholm och inte heller klassföreståndare från dessa områden vilket vi haft i 

åtanke för denna uppsats. Vad vi heller inte kan undersöka med denna begränsade tid är om de 

faktiskt lärt sig mer eller mindre jämfört med vad de normalt gör i läroböcker. Vad som skulle 

behövas för en sådan jämförelse är ett förtest och ett sluttest samt en längre användningsperiod 

av inlärningsspel. Vilka aspekter vi då valt att undersöka för denna uppsats(vad som varit möjligt 

att undersöka med detta korta tidsomfång) är hur dessa förstaklasselever samt klassföreståndarna 

från dessa klasser upplever inlärningsspel i skolan samt vilken attityd dessa personer har till 

inlärningsspel i skolan. Slutligen har vi utifrån materialet vi har utifrån intervjuer även kunnat 

svara på hur dessa två klassföreståndare anser att man kan använda sig av inlärningsspel i 

undervisningen. 

 

1.3 KUNSKAPSINTRESSENTER 

De intressenter som finns för denna kunskap är främst skolor, då lärare och elever är i fokus. 

Andra intressenter är föräldrar då de kan använda sig av inlärningsspel hemma för barnen. 

Genom vårt projekt kan vi inte få ut ett resultat om inlärningsspel är bättre än andra 

inlärningsmetoder, men vi kan se hur lärare och elever upplever systemet i klasserna. Med 

projektet kan vi ge lärarna en helt ny synpunkt på inlärningsspel och öka intresset för det. 

 

 

1.4 BEGREPPSDEFINITIONER 

Nedan presenteras väsentliga begreppsdefinitioner som vi utgått från i denna uppsats.  

Spelbaserat lärande definieras som användandet av spel i utbildningssyfte. Ett exempel på ett 

sådant spel kan vara Motion Math vilket har till syfte att lära ut matematik. Sådana typer av spel 

har samlingsnamnet serious games.  

 

 

1.5 DISPOSITION 

Kapitel två behandlar tidigare forskning inom området it i skolan samt forskning kring 

spelbaserat lärande. Kapitel tre behandlar teorier kring spelbaserat lärande, vilka typer av 

inlärningsteorier spelbaserat lärande bygger på. Kapitel fyra behandlar metoden vilket valts för 

denna uppsats, urval av skolor, klasser samt klassföreståndare och till sist etisk övervägande. I 

det femte kapitlet filtreras det insamlade materialet för en framställan av de vi anser viktigaste 

informationen utifrån dessa intervjuer. I kapitel sex analyseras resultatet där en jämförelse 

mellan elevintervjuerna samt klassföreståndarintervjuerna framställs. Därefter behandlas en 

jämförelse mellan de utvalda inlärningsteorierna mot de resultat denna uppsats baseras på. 

Slutligen i kapitel sex jämförs resultatet från denna uppsats med tidigare forskning. Slutligen i 

denna uppsats har vi slutsatsen där vi knyter ihop säcken med några få utvalda slutord. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området IT- användning i skolan. Först 

presenteras forskning, rapporter och utvärderingar generellt kring IT- användning i skola. 

Därefter presenteras forskning kring spelbaserat lärande som undervisningsmetod i skola. 

 

 

2.1 FORSKNING KRING IT- ANVÄNDNING I SKOLAN 

Under 1990-talet genomfördes ett flertal stora satsningar för att utveckla IT- användningen i 

skolan där uppbyggnaden av Skoldatanätet var en av satsningarna(Myndigheten för 

skolutveckling 2007, sid 11). Under dessa satsningar framkom det enligt Myndigheten för 

skolutveckling (2007, sid 11) att det saknades relevant forskning om lärande och IT i Sverige. 

För att bidra till att stimulera ett sådant intresse beslutade därför KK-stiftelsens under mitten och 

slutet av 1990-talet att initiera och stödja forskning inom området IT-didaktik samt IT och 

lärande. (Myndigheten för skolutveckling 2007, sid 11) Enligt Myndigheten för skolutveckling 

(2007, sid 11) är nära hälften av alla forskningsprojekt inom området helt eller delvis finansierat 

av KK- stiftelsen(Kunskaps samt kompetensutveckling) eller Vetenskapsrådet.  

 

Ett av KK- stiftelsens forskningsprojekt är den återkommande undersökningen IT i skolan vars 

syfte är att undersöka attityder, kunskap, kännedom och användande av IT bland elever, lärare, 

IT- producenter samt skolledning. Utifrån den senaste undersökningen, där ca: 3000 

telefonintervjuer genomfördes, visar resultatet att såväl en bred majoritet av gymnasieeleverna 

som flertalet lärare upplever den pedagogiska nyttan med IT i skolarbetet som stor(KK- stiftelsen 

2006, sid 5). Enligt KK- stiftelsen (2006, sid 5) har denna siffra sedan slutet av 1990-talet ökat 

kraftigt.  

 

Skolverket är den myndighet som fått i regeringsuppdrag att vart tredje år följa upp IT-

användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning(Skolverket 2013, sid 6). 

Uppföljningen fokuserar på att mäta vilka förutsättningar elever och lärare har för IT- 

användning samt vilken IT- användning och IT- kompetens som finns i verksamheterna 

(Skolverket 2013, sid 6). Uppföljningen har i huvudsak genomförts med hjälp av 

enkätundersökningar i form av urval riktade till elever, lärare, förskolepersonal, förskolechefer 

och rektorer (Skolverket 2013, sid 6). Resultatet från den senaste rapporten (Skolverket 2013) 

visar att antal elever per dator minskat till näst intill hälften från år 2008 till år 2012. Rapporten 

visar även att den så kallade 1 till 1 modellen (vilket innebär att skolan tillhandahåller datorer till 

samtliga elever i en grupp, en klass, hela årskurser eller i vissa fall till hela skolor) fått en ökad 

utbredning där ca: 14-18 % av alla elever från grundskolan tillhandahålls en dator från skolan. 

(Skolverket 2013, sid 43-45). 

 

 

2.2 ITIS 

ITis (IT i skolan), är en av de mest omfattande satsningarna när det kommer till 

kompetensutveckling av IT- användning för lärare inom ungdomsskolan, både ur ett ekonomiskt 

perspektiv samt utifrån antal deltagande lärare (Tebelius, Aderklou & Fritzdorf 2004, sid 5). 

Denna kompetensutveckling skulle vara en del av lärarnas ordinarie arbetsuppgifter. 
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Kompetensutvecklingen bestod av två delar; seminarium med andra arbetslag samt genom ett 

utvecklingsarbete i undervisningen för de elever som lärarna hade gemensamt inom arbetslaget 

(Tebelius, Aderklou & Fritzdorf 2004 sid 8-9). 

 

Resultatet från ITis blev att arbetslagen utvecklade nya kunskaper och erfarenheter genom att 

medverka gemensamt. Slutligen kan man konstatera att ITis hade en kvardröjande effekt på 

skolornas utveckling (Tebelius, Aderklou & Fritzdorf 2004 sid 86).  

 

 

2.3 FORSKNING KRING SPELBASERAT LÄRANDE 

Trots att forskningsfältet kring spelbaserat lärande är ett relativt nytt område så finns ändå en hel 

del forskning kring där de flesta forskare ställer sig positivt till spel i skolan. Pillay, Brown Lee 

och Wilss (enligt Linderoth 2004, sid 29) menar exempelvis att även fast man ofta använder 

datorspel utifrån en rolighetsaspekt i undervisningen så finns potential för att befrämja kognitiva 

processer och förmågor som är fördelaktiga i undervisningssammanhang. Vidare menar Pillay 

(enligt Linderoth 2004, sid 29) att användandet av icke-pedagogiska datorspel kan tänkas ha en 

effekt för hur väl spelaren hanterar situationer där digitala läromedel och spel används i 

undervisning.  

 

Å andra sidan hävdar andra forskare att spelbaserat lärande inte enbart resulterar i positiva 

aspekter. Bennerstedt (2013) menar exempelvis att användandet av spel kan leda till att andra 

sociala arenor blir osynliggjorda och att ungdomar därmed går miste om den sociala 

interaktionen. Vidare menar Bennerstedt (2013, sid 130) att man ofta förbiser att spelet i fråga 

inte nödvändigtvis behöver vara effektivare än andra former av exempelvis språkinlärning med 

tanke på den tid samt engagemang som eleven investerar i spelet. 

 

 

2.4 E- LEARNING NORDIC 

E-learning Nordic var en studie i norden som fokuserade på it:s påverkan på undervisningen. De 

medverkande länderna för denna studie var Sverige, Norge, Finland och Danmark där fler än 

8000 elever, lärare, rektorer och föräldrar från 224 skolor medverkade. Utbildningsstyrelserna 

samarbetade mellan dessa länder (Gertsen Pedersen m.fl. 2006 sid 3). 

 

För denna studie gjordes en webbaserad enkätundersökning där de tillfrågade skulle ge sina 

personliga upplevelser angående användandet av IT i skolan. De tillfrågade skulle även svara på 

hur de uppfattade IT:s effekt på elevers inlärning (Gertsen Pedersen m.fl. 2006 sid 7). 

 

Resultatet visade att IT har en positiv effekt på att förbättra elevernas inlärning i övergripande 

mål. Resultatet visade även att IT inte utnyttjas fullt ut i skolorna att använda IT för pedagogiskt 

utveckling står inte i fokus (Gertsen Pedersen m.fl. 2006 sid 8). 

 

 

2.5 SPELBASERAT LÄRANDE KONTRA TRADITIONELL INLÄRNING 

Denna studie ägde rum i en skola i Skottland där de medverkande var en lärare från denna skola 

samt hens elever. Studien gick ut på att jämföra spelbaserat lärande med en traditionell lektion. 



9 

 

Hur man jämförde dessa två inlärningsmetoder var att studera elevernas inlärningsförmåga 

genom de två olika metoderna. 

 

Det ämne man valde för denna undersökning var matematik där gånger- tabellen stod i fokus. 

Resultatet av denna studie visade att eleverna lärde sig mer från spel än en traditionell lektion, då 

eleverna blev mer motiverade samt engagerade sig bättre.  

 

I denna undersökning gjorde man också en lärarundersökning där man undersökte hur mycket 

lärare kan om spel tekniken. De medverkande var grundskolor mellan två olika regioner. Vad 

man kom fram till var att kunskapen var begränsad när det gäller användandet av spel för 

inlärning.  

 

Lärare måste få mer utbildning och utvecklas bättre inom ämnet för att kunna få en bättre 

förståelse kring spelbaserat lärande. Då skulle man kunna kombinera traditionella utbildningen 

med datorspel för att göra utbildningen mer intressant (A.A.Kazak,T.N.Conolly, 2013). 
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3 TEORI 

Här kommer de teoridelar som är relevant för vårt arbete att undersökas. I detta avsnitt definieras 

de inlärningsteorier spelbaserat lärande bygger på samt hur de kan kopplas till spelbaserat 

lärande. 

 

3.1 TEORIN BAKOM SERIOUS GAMES 

Uttrycket serious games har funnits ända sedan Clark Abt (1970) döpte sin bok till serious 

games. Hans definition på ett sådant spel var då: ”Serious games har en explicit genomtänkt 

pedagogiskt syfte och är främst inte avsedda att spelas för nöjes skull. Detta innebär dock inte att 

serious games inte är, eller inte borde vara underhållande”(Abt 1970 sid 9). 

 

Sörensens och Meyers definition på ett sådant spel är: ”Serious games definieras som digitala 

spel som är utrustade med en agenda för pedagogisk utformning utanför underhållning”(2007 sid 

559). 

 

Det finns ett flertal olika begrepp för serious games, men begreppen innebär i stort sätt samma 

sak. Ett serious game är alltså ett spel som inte enbart har ett underhållningssyfte. Ett serious 

game är pedagogiskt utformade för att spelaren av ett sådant spel skall lära sig något av spelet. 

För att uppnå detta har man som serious game- designer en del inlärningsteorier att luta sig emot 

när man skapar ett sådant spel.  

 

Experimentell inlärningsteori är en av dessa teorier. Denna teori går ut på att lära sig genom att 

testa sig fram (Protopsaltis 2011). Emellertid valdes denna teori bort då den inte var relevant för 

spelen som var utvalda för denna uppsats. 

 

Sociokulturell inlärningsteori samt erfarenhetsbaserad inlärningsteori är två andra teorier i en rad 

av inlärningsteorier som serious games är baserat på (Protopsaltis 2011). Dessa två är inte heller 

relevanta för de spel som valts ut för denna uppsats. 

 

De tidigare serious games baserades ofta på en teori som kallas för operant betingning 

(Protopsaltis 2011). Men serious games sträcker sig långt utöver operant betingning i 

teoriaspekten då dessa typer av spel är baserade på ett flertal teorier. Varför just operant 

betingning är lämpligt för denna uppsats är på grund av spelens uppbyggnad där matematiken 

och speldelen i spelen varvar varandra (först matematik och sedan spel). 

 

Serious games är i stor utsträckning uppbyggda av kognitiva inlärningsteorier (Abt 1970) och där 

av social kognitiv inlärningsteori vilket är den andra inlärningsteorin som valts som teoretisk 

utgångspunkt för denna uppsats.  

 

Det finns en mängd inlärningsteorier som dessa typer av spel är baserat på vilket för denna 

uppsats inte finns utrymme till att gå in djupare på. Därför valdes två av alla de inlärningsteorier 

serious games baseras på för denna uppsats. Dessa teorier valdes utifrån de spel som användes 

för denna undersökning samt utifrån spelens uppbyggnad samt hur spelen användes under själva 

testperioden.  
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3.2 SOCIAL KOGNITIV INLÄRNINGSTEORI 

Ett flertal inlärningsteorier kan appliceras till både inlärningsspel samt vanliga spel. 

Social kognitiv inlärningsteori är en av dessa teorier.  

 

Social kognitiv inlärningsteori beskrivs som lärandet baserat på sociala sammanhang och mycket 

av inlärningsprocessen sker med hjälp av observationer(Denler, Wolters, Benzon 2014). Social 

kognitiv inlärning bygger till stor del på specifika antaganden angående inlärning och 

beteende(Denler, Wolters, Benzon 2014). Några exempel på dessa antaganden är uppfattningen 

av miljömässiga, personmässiga samt beteendemässiga faktorer vilket påverkar 

inlärningsprocessen enligt den social kognitiva inlärningsteorin(Denler, Wolters, Benzon 2014). 

 

Mysirlaki och Paraskeva(2007) hävdar att den sociala kognitiva inlärningsteorin är applicerbar 

på spel. De menar att spel är en konstruktion baserad på ljud, agerande beroende på spelets 

beteende, attraktivitet av spelmodellens beteende mm.  Detta innebär att spel får personer att lära 

sig genom att imitera samt anpassa beteendet utifrån spelet. 

 

En spelare lär sig utifrån observationer vilket leder till imitation. Det sociala sammanhanget 

spelar även den in i hur spelare på ett social kognitivt sätt lär sig från spel. Instruktioner man får 

från spel innefattas av de sociala sammanhangen. Dock när man spelar två eller flera spelare och 

särskilt när man samarbetar för ett gemensamt mål diskuterar man sinsemellan hur man skall lösa 

uppgiften i spelet. Även detta är en del av den sociala kognitiva inlärningen. 

 

 

3.3 OPERANT BETINGNING 

Den andra teorin vilket kan appliceras på spel är operant betingning. Nationalencyklopedin 

definierar operant betingning som ett inlärningssätt där en handling eller ett visst beteende leder 

till belöning(Nationalencyklopedin, 2000?). Denna teori skapades av B.F Skinner vilket i sin tur 

bygger på Thorndikes effektlag (Mcleod, 2007). 

 

Operant betingning innehåller tre olika typer av effekter. Neutral operants, förstärkare samt 

försvagare. Neutral operants är när ett beteende varken förstärks eller försvagas. Förstärkare är 

när sannolikheten ökar att ett specifikt beteende upprepas. Att lära en hund sitta är ett exempel på 

en förstärkare. Hunden utför uppgiften för att därefter få beröm och godis vilket till nästa gång 

kommer ha förstärkt beteendet, alltså att hunden lärt sig kommandot sitt.  

 

Försvagare är raka motsatsen till en förstärkare, att sannolikheten till ett upprepat beteenden 

minskar. Detta sker till exempel när en person eller ett djur får negativa konsekvenser när denne 

gjort något dumt, som till exempel en utskällning. Detta gör att sannolikheten för en upprepning 

av beteendet med största sannolikhet kommer minska. 

 

De flesta spelen är uppbyggda med försvagare samt förstärkare. I ett spel kan en förstärkare till 

exempel vara en belöning när man klarat av ett specifikt uppdrag (Siang, Rao 2003). Detta 

belöningssystem kommer att motivera spelaren till att vilja göra nya uppdrag samt komma vidare 

i spelet vilket lett till ett ändrat beteende. 
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En försvagare tillsätts i ett spel för att få spelaren att undvika en viss situation. Ett exempel på 

detta kan till exempel vara när man blir förgiftad i ett RPG(Role playing game) spel vilket gör att 

spelaren successivt förlorar liv. Denna försvagare kommer få spelaren att till slut köpa ett motgift 

vilket då ändrat spelarens beteende (Siang, Rao 2003). 

 

 

3.4 UTVALDA MATTESPEL SAMT MATEMATIKBOK 

Math-ninja: 
1. Användaren kan välja samt ta bort räknesätt.  

2. Det finns 3 olika nivåer för användarna att välja easy=lätt, normal=normal samt ninja=svår. 

3. Spelet går ut på att användaren skall kasta ninjastjärnor,bomber eller andra material på varelserna 

i spelet. 

 

När man har dödat alla varelser får man svara på flera mattetal för att gå vidare till nästa nivå.  

 

Madagascar math ops: 
1. Användaren kan välja olika svårighets nivåer. 

2. Det går ut på att användaren skall svara rätt på mattefrågor för att komma vidare till spelet som 

liknar Angrybirds väldigt mycket. Genom att kasta saker ska man befria madagascar karaktärerna 

från fienden, sedan går man vidare till nästa level. 

 

Traditionell lärobok: 
Med traditionell lärobok menas skolböcker som används i skolorna. Vanliga matteböcker som eleverna 

använder i klassen. Spelens matteuppgifter liknar matteuppgifterna i boken, men skillnaden är att du får 

spela spel som belöning när du har klarat av uppgifter i spelen samt lite mer variation på frågorna. 
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4 METOD 

Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever och lärare upplever spelbaserat lärande 

valdes en kvalitativ intervjustudie till det primära verktyget för insamling av information. 

Intervjuguiden som valdes för denna uppsats är semistrukturerad. En semistrukturerad intervju är 

uppbyggd med fördefinierade frågor. Dock kan man under en semistrukturerad intervju ändra 

frågornas ordning samt lägga till eller ta bort frågor. Frågor läggs till eller tas bort ifall problem 

eller perspektiv uppkommer under intervjun eller ifall ett antal fördefinierade frågor är o-

relevanta (Oates, 2006 sid 188). 

 

Under metodavsnittet kommer ett urval presenteras där en presentation av vad urvalet baseras på. 

Därefter presenteras vilka skolor, klassföreståndare samt elever som valts ut för denna uppsats 

undersökning.  

 

Nästa del under metodavsnittet är genomförande där en beskrivning av uppsatsens förstudie, 

genomförande samt bearbetning av insamlad data presenteras. Slutligen presenteras 

undersökningens etiska övervägande. 

 

 

4.1 URVAL 

Till en början kontaktades ett 20 tal skolor runt om i Uppsala utan resultat. Detta innebär att 

ingen svarade, ingen var intresserad att ställa upp på undersökningen eller helt enkelt inte hade 

tid. Taktiken byttes då ut där handledaren för denna uppsats kontaktade vänner och bekanta med 

barn för att via den vägen till slut få kontakt med två klasser från två olika skolor.  

 

Denna typ av urval kallas för ett bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att urvalet 

baseras på vilka personer som för tillfället är tillgängliga för forskaren samt undersökningen. 

Dessa personer, företag, organisationer eller i detta fall skolor väljs sedan ut för undersökningen 

(Bryman, 2002). 

 

 

4.1.1 Skolorna 

Skolorna som valts ut för detta projekt var två skolor i Stockholmsområdet.  

 

Skola 1: Skola ett var belägen en bit utanför Stockholm i en närliggande kommun och är en f-4 

skola(förskoleklass till fjärdeklass). Denna skola visade sig ha erfarenhet av inlärningsspel på 

surfplattor sedan tidigare. De hade kontinuerligt spelat inlärningsspel under en period på drygt ett 

halvår där de i snitt spelade en timme per dag. 

 

Skola 2: Skola två låg i södra Stockholms innerstad och är en f-6 skola (förskoleklass till sjätte 

klass). I denna skola hade näst intill ingen erfarenhet kring spelbaserat lärande. Klassen från 

denna skola använde datorer i snitt en gång i veckan. Huvudsyftet med denna dag var att 

eleverna skulle lära sig skriva snabbare på tangentbord. Vid enstaka tillfällen användes dock 

datorerna till att spela inlärningsspel. 
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4.1.2 Klassföreståndarna 

För denna undersökning medverkade två klassföreståndare från två olika skolor. 

 

Klassföreståndare 1: Den första klassföreståndaren som intervjuades var en kvinna. Hon hade 

jobbat som lärare i 14 års tid och hon var 39 år gammal. 

 

Klassföreståndare 2: Den andra klassföreståndaren som intervjuades var även hon en kvinna. 

Hon hade jobbat som lärare i 10 års tid och var 56 år gammal.  

 

 

4.1.3 Eleverna 

De medverkande klasserna för denna undersökning var av årskurs ett. Detta innebär att samtliga 

elever från både skola ett samt skola 2 var mellan 7 och 8 år gamla. 

 

Klass 1: Från klass ett var fem elever medverkade under gruppintervjun. Av dessa fem elever var 

det två pojkar och tre flickor. Dessa fem elever blev slumpmässigt utvalda ur klassen. Lottningen 

gick till så att klassföreståndaren slumpmässigt valde ut fem lappar. Dessa lappar var 

godkännanden från elevernas målsmän. Vad de godkände var att deras barn fick medverka under 

en filmad samt ljudupptagande intervju.  

 

Klass 2: Från klass två var det sex elever som medverkade under gruppintervjun. Denna intervju 

bestod av lika många flickor som pojkar, alltså tre flickor och tre pojkar. Dessa elever valdes ut 

på ett annat sätt. Här fick de elever som fått godkännande från sina målsmän samt spelat spelen 

flest gånger medverka under intervjun. 

 

 

4.2 GENOMFÖRANDE 

I denna del förklaras själva genomförandet av undersökningen. Undersökningen inleddes med en 

förstudie, därefter genomfördes studien denna uppsats baseras på. Slutligen under denna del 

förklaras bearbetningsprocessen av insamlad data. 

 

 

4.2.1 Förstudie 

Syftet med förstudien var för att välja ut två lämpliga inlärningsspel. Förstudien inleddes genom 

en research av inlärningsspel. Denna research genomfördes på appstore (Apples app- affär) då 

surfplattorna för detta projekt var av märket Apple.  

 

Spelen vi var ute efter skulle ha en matematisk inriktning då vi fått uppfattningen att just 

matematiska inlärningsspel var de mest optimala inlärningsspelen.  

 

Till en början valdes ca 15 spel ut baserat på betyg, hur många personer som röstat, recensioner 

samt antalet recensioner spelen hade. Därefter genomfördes själva förstudien där en 6 årig pojke 

medverkade. Syftet med studien var att undersöka den matematiska nivån i spelen, alltså att de 

varken var för lätta eller för svåra frågor. Ytterligare en anledning var att undersöka vilka av 

dessa 15 spel som var bäst.  
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För denna undersökning behövde vi två stycken spel. Baserat på denna förstudie valdes till slut 

Madagaskar math ops samt Math ninja ut för denna studie. 

 

 

4.2.2 Genomförande 

Studien inleddes med att skolorna besöktes där en kortare genomgång av hur studien skulle gå 

till genomfördes. Vid detta möte tillhanda gavs två surfplattor med de utvalda spelen till de 

medverkande klasserna(två surfplattor per klass).  

Testperioden löpte under en två veckors period där klassföreståndarna för båda klasserna själva 

bestämde när spelen skulle spelas samt under vilka lektioner. Dock påpekades att de behövde 

spela åtminstone en timme per dag.  

 

Denna testperiod följdes sedan upp med intervjuer. Elevintervjuerna genomfördes som 

gruppintervjuer där 5 respektive 6 elever medverkade. Både gruppintervjuerna av eleverna samt 

intervjuerna av klassföreståndare genomfördes i skolorna där klassföreståndarna jobbade samt 

där eleverna studerade.  

 

Under intervjun med klass 1 samt klassföreståndare 1 genomfördes intervjun med båda 

författarna för denna uppsats. Under intervjun med klass 2 samt klassföreståndare 2 genomfördes 

intervjun med endast en av författarna för denna uppsats på grund av sjukdom. Det optimalaste 

sättet var att genomföra intervjuerna parvis då det skulle underlätta att både få ett mer 

harmoniskt flyt under intervjun, men även för att minimera risken för eventuell feltolkning.  

 

Båda intervjuerna av klassföreståndarna var mellan 17 till 18 minuter långa. Elevintervjuerna var 

något längre än klassföreståndarintervjuerna då de var ungefär 25 minuter långa.  

Alla intervjuer som genomfördes för denna studie filmades med en ljudupptagande filmkamera 

samt ljudinspelning från en mobiltelefon. Ljudinspelningen från mobiltelefon var en backup ifall 

det var svårt att höra från filmen vad personen/personerna i fråga sa under intervjun. Varför 

filminspelning valdes var framförallt för gruppintervjun då det vid transkriberingen skulle 

underlätta att urskilja vem som sa vad.  

 

 

4.2.3 Bearbetning av insamlad data 

Bearbetningen av data från intervjuerna transkriberades. Transkriberingen gick till så att varje 

ord de intervjuade personerna från intervjuerna sa skrevs ner ordagrant. I transkriberingen 

användes förkortningar för bland annat kortare eller längre pauser, stammande tal eller när det 

var för otydligt vad personen/personerna sa under dessa intervjuer.  

 

Transkriberingen av intervjuerna användes sedan som underlag för resultat delen där intervjuerna 

kortfattat sammanställs för att lyfta fram de viktigaste bitarna från intervjuerna.  
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4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Att ha barn medverkande i en studie är alltid extra känsligt. Med tanke på denna känslighet har 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav styrt denna uppsats. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav är; 

Informationskravet, Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Det första kravet(Informationskravet) handlar om att informera deltagarna angående 

undersökningens syfte, deltagarnas uppgift i projektet samt hur undersökningen skall gå 

till(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Detta löstes på så sätt att klassföreståndarna meddelades via mail hur undersökningen var 

uppbyggd för att sedan vid första mötet med klassföreståndaren förklara mer detaljerat hur 

undersökningen skulle gå till. För barnens målsmän skickades ett introduktionsbrev ut med en 

kortare beskrivning samt kontaktuppgifter till författarna ifall målsman hade några funderingar 

kring undersökningen. Klassföreståndarna förklarade även för eleverna i klassen hur 

undersökningen skulle gå till. 

 

Det andra kravet(Samtyckeskravet) betyder att forskaren(I detta fall författarna för denna 

uppsats) behöver samtycke från de medverkande personerna för undersökningen. Är barn 

involverade krävs målsmans samtycke(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Detta löstes genom att i introduktionsbrevet ha med tre kryssrutor. Den första kryssrutan var ett 

godkände angående om målsman godkände sin son/dotter att medverka under intervju med ljud 

och filmupptagning. Kryssruta nummer två var till för målsman vilket endast godkände sin 

son/dotter att medverka under en ljudupptagande intervju och till sist den tredje kryssrutan var 

för målsman vilket inte godkände sin son/dotter att medverka under intervjun.  

I samma brev krävdes även målsmans underskrift, namnförtydligande samt namn på sin 

son/dotter. 

 

Det tredje kravet(konfidentialitetskravet) innebär att allt material vilket kan kopplas till de 

medverkande personerna skall vara anonymt. Det skall inte gå att lista ut vilka personer i fråga 

som medverkat i undersökningen med andra ord full anonymitet av personuppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Konfidentialiteten bevarades då namnen på de skolor som medverkade för denna undersökning 

inte nämns vid dess riktiga namn. Detsamma gäller för elever samt klassföreståndare. I 

transkriberingsdokumenten samt i resultat delen för denna uppsats uppges eleverna som elev 1, 

elev 2 etc. Ingen utomstående har tillgång eller tillåtelse att se de inspelade filmerna vilket även 

kommer att förstöras när denna uppsats är klar och godkänd.  

 

Slutligen har vi det fjärde kravet(nyttjandekravet) vilket handlar om att materialet från 

undersökningen endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta löstes 

på så sätt att i introduktionsbrevet förklara för elevernas målsmän att materialet från intervjuerna 

endast kommer att användas för analys för uppsatsen. Det har även lösts på så sätt att 

intervjuerna endast har används för transkribering för att då använda detta material.  
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras den data undersökningen baseras på genom de två intervjuer samt de 

två gruppintervjuer som genomförts till grund för vår undersökning. Insamlingen av data 

presenteras i två underrubriker från varje skola där de 4 intervjuerna återberättas. 

Vad som i huvudsak presenteras är resultatet av intervjuerna alltså den mest relevanta 

informationen samt svaren på forskningsfrågorna för denna uppsats. 

 

 

5.1 SKOLA 1 

Skola 1 är vilket tidigare nämnts en f – 4 skola belägen i en närliggande kommun till Stockholm. 

Den klass som valt att medverka under intervjun är en förstaklass. Denna klass har sedan tidigare 

regelbundet använt sig av surfplattor för spelande av inlärningsspel. Klassen ägde redan 15 

surfplattor vilket gör denna klass IT van. 

 

 

5.1.1 Gruppintervju med elever 

Under denna intervju medverkade totalt fem elever varav tre av dessa elever var flickor. 

Under denna intervju kommer eleverna representeras som elev 1 – elev 5. 

 

Eleverna förklarar att de i vanliga fall använder spelen i halvklass, att halva klassen spelar spel 

på surfplattor samtidigt som den andra halvan hade en vanlig lektion. Till en början under denna 

testperiod användes spelen på samma sätt. När eleverna sedan fick godkännande av deras 

målsmän fick endast de elever vars målsmän godkänt medverkan i intervjun spela spelen. De 

elever som spelade spelen under testperioden spelade i snitt 30 minuter per dag per person i ett 

intilliggande grupprum. 

 

Under intervjun instämde alla medverkande elever att de upplevde spelen som roliga, även att 

spelen var roligare än deras lärobok i matematik. Den första anledningen varför spelen var 

roligare än läroboken förklarade elev 2 var på grund av att spelen var mer omväxlande på så vis 

att man snabbare tog sig vidare till nya banor i jämförelse med hur snabbt man tog sig vidare i 

läroboken till nya kapitel Den andra anledningen enligt elev 2 var att spelen var svårare än 

boken. Detta resulterade i en ökad utmaning vilket gjorde spelen mer intressant samt roligare än 

läroboken. 

 

Den tredje anledningen förklarade elev 2 vidare att man i spel har mer rörelse vilken man inte 

har i en bok. Vad elev 2 menade med detta var att spel är mer interaktivt.  Ännu en bidragande 

faktor till att spelen var roligare än läroboken förklarar elev 4 var på grund av växlingen mellan 

spel och matematik. Man satt inte bara och fyllde i tal i en mattebok.  

 

En fjärde anledning varför spelen var roligare än läroboken förklarar elev 2 på detta sätt:  

”aa å nä åh först man får lite roligt, sen kommer man till matten och då har man fått roligt och så 

sedan så bah nu gör jag lite mer matte sen kommer det mer roligt, ännu mer matte sen kan det gå 

så” 
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Vidare förklarade eleverna hur de lärde sig spelen. Det började med att två elever i klassen lärde 

sig spelen först för att därefter förklara för de andra eleverna i klassen hur spelen fungerade. 

Sedan förklarade eleverna för varandra om någon inte förstod hur spelen gick till, de lärde alltså 

varandra. 

 

Eleverna från intervjun upplevde att de tack vare spelen kunde svara på fler frågor i spelen än 

vad de normalt gör i läroboken. Eleverna förklarade att detta fenomen berodde på att spelen 

ökade motivationen att svara på fler frågor då de var roligare än läroboken. 

 

Efter denna testperiod hade intresset för matematik ökat bland eleverna, det blev som en 

belöning för dem att klara av matteuppgifterna för att sedan få spela. Sammanfattningsvis 

upplevdes spelen som både roligare samt motivationshöjande vilket resulterade i en ökad 

effektivitet under lektionerna på så sätt att eleverna svarade på fler frågor per lektion.  

 

 

5.1.2 Intervju med klassföreståndare 

Klassföreståndaren från skola 1 är som tidigare nämnts en 39 årig kvinna som jobbat som lärare i 

14 års tid. 

 

Under denna testperiod hade eleverna spelat ungefär två timmar var och spelen användes i snitt 

en timme varje skoldag. Klassen hade tillgång till 15 egna surfplattor som de installerade de 

utvalda spelen på. På så sätt kunde fler elever spela per gång de användes. Spelen som valdes ut 

för denna undersökning var på engelska vilket klassföreståndaren trodde skulle bli ett problem. 

Men det problemet löste hon genom att först visa några få elever i klassen för att sedan låta dem 

lära sig av varandra. 

 

Under testperioden upptäckte klassföreståndaren att en del elever kunde räkna svårare uppgifter 

vilket hon inte noterat under övriga mattelektioner. Vidare upplevde hon en ökad motivation till 

att lösa svårare uppgifter då eleverna ville komma vidare i spelet.  

 

En negativ aspekt klassföreståndaren upplevde bland ett fåtal elever var att de gissade till sig 

svaren på matematikdelen i spelen för att komma vidare till nästa nivå. Hon påpekar att detta är 

faran med spel för inlärning, att man måste ha lite uppsikt när de spelar så de faktiskt försöker 

svara på frågorna. Men principen att först lösa uppgifter för att gå vidare upplevde 

klassföreståndaren som positivt. 

 

Elevernas inställning till spelen var positiv, klassföreståndaren märk hur pass duktiga eleverna 

blivit på att instruera varandra. Ytterligare en förändring var elevernas logiska tänkande vilket 

hade blivit bättre. Engagemanget samt motivationen upplevde klassföreståndaren hade ökat 

drastiskt tack vare spelen. 

 

Klassföreståndaren upplevde att det optimalaste sättet att använda spel för inlärning var i 

repeteringssyfte samt i grupp eller par.” Ja tillsammans så sådana spel eller sådant som är 

samarbete tycker jag liksom blir en extra dimension som är rätt så värdefull”. 
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Klassföreståndaren förklarar att spelen är en del av undervisningen, men om man skall ha spel i 

undervisningen skall spelen ha något pedagogiskt värde. Spel i undervisningen upplevdes som 

ett verktyg vilket underlättade undervisningen betydligt samt minskar arbetsbördan. Dels för att 

lärare inte behöver springa och kopiera papper vilket även är miljövänligt, ekonomiskt samt att 

spelen kan spelas hur många gånger som helst. En till fördel menar klassföreståndaren är att 

majoriteten av inlärningsspel har olika matematiska nivåer vilket gör att man kan individanpassa 

mattenivån i spelen. Ett optimalt spel menar klassföreståndaren skulle vara om matematiken var 

invävt i spelet snarare än en varvning av spel och matematik. 

 

Sammanfattningsvis var klassföreståndaren mycket positivt inställd till spel. Hon har märkt hur 

elevernas engagemang och motivation till att faktiskt vilja lära sig mer och svårare uppgifter 

hade ökat drastiskt, samt att spel i undervisningen underlättar arbetet över lag. 

 

 

5.2 SKOLA 2 

Vilket tidigare nämnts är skola 2 en f-6 skola belägen centralt i södra Stockholm. Klassen vilket 

medverkade under gruppintervjun var en första klass. Denna klass använde sig inte surfplattor i 

undervisningen innan testperioden. 

 

 

5.2.1 Gruppintervju med elever 

Under denna gruppintervju medverkade tre flickor och tre pojkar vilket kommer representeras 

som elev 1 – elev 6. 

 

Intervjun inleds med att eleverna förklarar hur dessa spel har används under testperioden. Det 

framkommer att de elever vars målsmän godkände deras barn att medverka under intervjun var 

de enda eleverna som spelade spelen. Spelen användes även under lektionerna i klassrummet 

bland de andra eleverna som då samtidigt hade vanlig lektion. Under lektionerna eleverna 

spelade satt två stycken per lektion och spelade spelen. De spelade i snitt mellan 45 minuter till 

en timme per gång och det var samma elev som spelade under hela den lektionen. 

 

Samtliga elever från gruppintervjun upplevde spelen som roliga. Dock tyckte elev 1 en funktion i 

det ena spelet, Math ninja var något irriterande när det ploppade upp en tomat på skärmen. Då 

behövde man svara på mattefrågorna snabbare än tidigare. 

 

Samtliga elever upplevde lektionerna som roligare då de fick spela spel. Elev 1 förklarade varför 

spel var roligare på detta sätt: ”Det var roligt att spela det för att man fick göra något roligt, men 

ändå fick man lite matte i också” (elev 1). Vidare påpekar elev 1 belöningen från spelen, att det 

var en positiv faktor. ”liksom belöningen, man kör lite matte först och sen får man ju som 

belöning spela lite” (elev 1).  

 

Den matematiska nivån, alltså frågorna upplevdes som lagom svåra. Spelen i sig upplevdes något 

krångliga till en början då eleverna inte riktigt förstod hur man bland annat skulle starta själva 

spelet. Detta löstes på så sätt att en elev lärde sig spelen vilket i sin tur gjorde det möjligt för 



20 

 

honom att lära sina klasskamrater spelen.  Ett annat problem med spelen var att de var på 

engelska vilket gjorde att eleverna ibland inte förstod vad de skulle göra. 

 

Samtliga elever som medverkade under gruppintervjun hade god kunskap och vana med 

surfplattor sedan innan. De spelade spel på surfplattor ytterst frekvent hemma. De flesta av 

eleverna hade även spelat inlärningsspel tidigare, bland annat inlärningsspel med fokus på att 

lära sig klockan.  

 

Koncentrationsförmågan upplevde eleverna var bättre när de fick spela spel istället för att räkna 

ur matteboken. Ett störningsmoment var dock de andra eleverna i klassrummet. De störde de 

spelande eleverna och var avundsjuka, att de inte fick spela spel de också.  

 

Efter att eleverna fått spela spelen hade de märkt av ett lite ökat intresse för matematik. Dock 

menar de på att matteboken hade mer varierande frågor än spelen, vilket då kan upplevas som 

enformigt. 

 

5/6 elever upplevde att deras matematiska kunskap hade ökat något efter att de fått spela dessa 

spel under denna period. Elev 5 beskriver hur han tycker att matteboken har för lätta uppgifter, 

att spelen hade svårare uppgifter och tack vare detta lärt honom mer matematik.  

 

Alla elever upplevde att det var lättare att lära sig matematik från spelen jämfört med läroboken. 

Elev 1-3 menar att detta beror på kombinationen av spel och matte. Först får man spela vilket är 

roligt, sedan svarar man på mattefrågor för att få spela igen. Man blir mer sugen på att svara på 

frågorna menar dem för att man får en belöning, alltså att spela. Eleverna påpekar även att de 

med hjälp av spelen kunde svara på fler frågor jämfört med sin matematikbok. Elev 6 beskriver 

att detta troligtvis beror på att de ville spela snabbare. Eleverna tyckte man skulle använda sig av 

spel under fler lektioner i skolan och även ta bort matteboken då de tyckte spel var ett bättre sätt 

att lära sig på. Varför de tyckte detta är dels för att man inte får någon belöning från matteboken, 

att räkna i matteboken inte är lika roligt som spel, att matteboken har för lätta frågor. 

 

 

5.2.2 Intervju med klassföreståndare 

Klassföreståndaren från skola 2 är som tidigare nämnts 56 år gammal och har arbetat som lärare i 

10 års tid. 

 

Klassföreståndaren tyckte att de inte hade tillräckligt med tid på sig för att förbereda 

undersökningen samt att hon tyckte instruktionen för testperioden var oklara.  

 

Alla elever fick inte spela. De som fick spela var de barnen vars målsmän godkänt deras 

medverkan under en filmad intervju. De elever som fick spela spelade ungefär 2 gånger vardera 

samt att varje tillfälle var mellan 30-40 minuter.  

 

I början av denna period när eleverna skulle börja spela påpekade klassföreståndaren att hon inte 

hade tid att instruera. Det var en elev som till en början fick lära sig spelet för att sedan lära 

nästa, som i sin tur lärde nästa o.s.v.  
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Klassföreståndaren upplevde att eleverna tyckte om spelen, att båda spelen var roliga.  

Tack vare spelen hade hon även upplevt ett ökat engagemang samt motivation bland de elever 

som spelade under lektionerna. Dock ville hon inte ha med själva speldelen i spelen då hon inte 

tyckte det var relevant med matematiken. 

 

Skolan hade inte haft någon IT-satsning vilket resulterade i för få tillgängliga datorer, surfplattor 

fanns inte alls. Dock brukade eleverna spela spel genom skolans datorer ett fåtal tillfällen. 

Klassföreståndaren förklarade situationen på detta sätt: -,“fast vi har så få datorer här, vi har ju 

två vagnar med datorer som vi får hyra in så att det är en gång i veckan ungefär”.   

 

Senare under intervjun fick klassföreståndaren frågan om hon trodde att datorspel kunde ersätta 

vissa läroböcker. Hon svarade på följande sätt: -”inte bara spel utan inlärning över huvud taget 

digitalt tror jag, jag skulle nog tro att många skulle tycka det var skönt om eleverna hade egna, 

som skolan då erbjuder att man kanske har var sin ipad, och sedan tar man hem, man behöver 

inte tänka på att papper, läxor och papper försvinner, läroböcker kommer inte tillbaks till skolan, 

det är ju sådana här saker som händer utan då finns det ju digitalt, de kan gå in hemma och sen 

hämta allt”. 

 

Klassföreståndaren tyckte att man ska använda sig av lärospel på lektionerna, “Jag tycker man 

ska varva teori och praktik och spel, alltså både att man gör matematik laborativt, att man gör i 

bok också att man spelar, spel tycker jag är det bästa, det är när man dels skall repetera saker 

man kanske behöver nöta in”. 

 

I helhet tyckte klassföreståndaren att eleverna var glada och nöjda med spelen, allting flöt på när 

de väl satt där och spelade. 
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6 ANALYS 

I denna del av uppsatsen analyseras resultaten från resultatkapitlet för att sedan jämföra skolorna 

med varandra. Dels för att se likheter och mönster samt vad som skiljer skolorna åt. Därefter 

jämförs resultatet från resultatkapitlet med tidigare forskning för att se ifall resultatet från denna 

uppsats är lik eller skiljer sig åt från tidigare resultat från tidigare forskning. Slutligen jämför vi 

samband och likheter från empirin med de inlärningsteorier vilket spel bygger på, alltså ifall 

resultaten faktiskt stämmer överens med de inlärningsteorier vilket valts för denna uppsats. 

 

 

6.1 JÄMFÖRELSE MELLAN SKOLA 1 OCH SKOLA 2 

6.1.1 Gruppintervju av elever 

Den största skillnaden mellan dessa två klasser var att klassen från skola 1 använt surfplattor 

dagligen med inlärningsspel i undervisningen under det senaste halvåret. Skola 2 visade sig 

endast använt datorer ungefär en gång per vecka för att lära sig skriva snabbare med tangentbord. 

Dock användes datorerna vid ett fåtal tillfällen till att spela inlärningsspel.  

 

Det var en viss skillnad hur eleverna använde spelen under denna period. Skillnaden var att 

eleverna från Skola 2 spelade under längre perioder, mellan 45 minuter till en timme per elev per 

gång, i klassrummet under lektionerna. Eleverna från skola 1 spelade i snitt 30 minuter per elev 

under tiden spelen spelades, samt att de spelade i ett grupprum under lektionstid.  

 

Utifrån dessa intervjuer upplevdes spelande i grupprum som det bästa alternativet. När eleverna 

spelade i ett avskilt grupprum riskerade de inte att bli störda av resterande elever i klassen vilket 

skedde för elever som spelade i klassrummet.  

 

Likheten från båda intervjuerna var att samtliga elever från båda intervjuerna upplevde spel i 

undervisningen som roligt. Spelen upplevdes som roligare än vanliga lektioner där de räknar i en 

lärobok.  

 

Ur båda intervjuerna framkommer det att eleverna tack vare spel svarade på fler frågor per 

lektion i jämförelse med deras mattebok. Det förklarades på så sätt att det var roligare att spela 

än att räkna i matteboken, att man ville komma framåt snabbare i spelet. Ur den ena intervjun 

framkommer det att de svarade på frågorna snabbare för spelen var roliga vilket ledde till en 

ökad motivation, vilket då ledde till att de svarade på fler frågor.  

 

Ur båda intervjuerna framkommer hur de till en början lärde sig spelen. I båda fallen var det ett 

fåtal elever som först lärde sig hur spelen fungerade för att sedan lära de andra eleverna i klassen.  

 

De båda klasserna tyckte även spelen var bra för efter att man svarat på mattefrågor fick man 

spela som belöning. De upplevde belöningssystemet som en extra motivationshöjare vilket 

gjorde att de blev mer engagerade kring spelen. 

 

Motivationen i spel menar Prensky (2006) är en anledning till varför man behöver använda 

inlärningsspel i undervisningen. Prensky menar att det är ett växande problem, att elever blir allt 

mindre motiverade, att gamla taktiker för en ökad motivation inte fungerar i dagens samhälle. 
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Motivationen krävs för att eleverna skall klara en hel lektion, en hel termin och så vidare. Den 

viktigaste faktorn varför motivationen behöver vara hög är för att om motivationen är hög 

anstränger sig elever mer (Prensky 2006). 

 

Efter denna jämförelse kan vi nu svara på den första forskningsfrågan om hur elever upplever 

spelbaserat lärande i skolan. Slutsatsen är att de upplever spel som roliga, roligare än läroböcker. 

Tack vare att spelen var roliga upplevde eleverna en ökad motivation till att vilja svara på frågor. 

Detta ledde i sin tur att eleverna svarade på fler frågor än vad de vanligtvis gör i sina läroböcker. 

 

 

6.1.2 Intervju av klassföreståndare 

Vilket nämnts ett antal gånger tidigare är att klassen från skola 1 dagligen använde surfplattor i 

undervisningen till skillnad från skola 2.  

 

Efter att klassföreståndaren från skola 2 tagit emot surfplattorna hade hon problem med spelen. 

Hon viste bland annat inte hur man skulle starta spelen och bad om utförliga instruktioner där vi 

skulle förklara spelet steg för steg. Det kan tyda på en osäkerhet angående inlärningsspel på 

grund av en bristfällig IT-vana (Virvou,Katsionis,Manos,2005 sid 54).  

 

Till skillnad från klassföreståndaren från skola 2 hade Klassföreståndaren från skola 1 en 

betydligt större IT-vana, vilket då resulterade i att hon inte hade några problem med vare sig 

spelen eller surfplattorna. Denna skillnad i IT-vana kan vara baserat på åldersskillnaden mellan 

de 2 klassföreståndarna. Äldre personer brukar vanligtvis vara obekvämare med datorer samt ha 

lägre IT-vana än yngre användare(Broady,chan,caputi 2010 sid 476). 

 

Klassen från skola 2 hade som tidigare nämnts endast ett fåtal datorer de kunde hyra in en gång i 

veckan. Klassen från skola 1 hade 15 surfplattor tillgängliga för endast den klassen vilket gör det 

ganska förstårligt att klassföreståndaren från denna klass hade en högre IT-vana jämfört men 

klassföreståndaren från skola 2. 

 

Båda klassföreståndarna berättade att eleverna lärde varandra spelen. I skola 1 lärde dock 

klassföreståndaren ut spelen till 2 elever vilket i sin tur lärde de andra eleverna hur spelen 

fungerade. I skola 2 var det en elev som fick lära sig för att i sin tur lära de andra eleverna. 

 

Klassföreståndaren från skola ett och skola 2 hade överlag märkt en ökad motivation tack vare 

spelen. Engagemanget hade även det ökat jämfört med vanliga lektioner med läroböcker. 

Klassföreståndaren från skola 1 hade till och med märkt att en del elever kunde lösa svårare 

uppgifter än de brukade göra. En ökad motivation till att vilja lösa svårare uppgifter hade även de 

noterats, för att de ville komma vidare i spelet. Dock märkte hon att en del elever gissade sig 

fram för att komma vidare vilket då upplevdes som negativt. 

 

Båda klassföreståndarna tyckte att spel ska användas i repetitionssyfte, repetera vad som gåtts 

igenom tidigare under dagen. Klassföreståndaren från skola 2 tyckte man skulle använda 

inlärningsspel under lektionstid i varvning med praktik och teori. 
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Klassföreståndare från skola 1 upplevde att inställningen till spelen var positiv. Hon upptäckte 

även hur pass duktiga eleverna var på att instruera varandra. Hon upplevde slutligen också en 

positiv förändring i det logiska tänkandet bland eleverna. 

 

Sammanfattningsvis skall vi avsluta denna del genom att svara på den andra och tredje 

forskningsfrågan. Hur upplever lärare spelbaserat lärande som undervisningsmetod samt På 

vilket sätt anser lärare att spelbaserat lärande kan användas i undervisningssyfte? 

Det upplevs som en positiv komponent i undervisningen, en bra tillämpning är i repeteringssyfte 

samt att motivationen och engagemanget ökar tack vare spel. Slutligen upplevdes spelen som 

positivt till att lära sig att instruera andra. 

 

 

6.2 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT OCH TEORI 

Vad som bland annat framkommit ur dessa 4 intervjuer är sättet eleverna lärt sig spelen. Både 

hur eleverna beskrev hur de lärt sig men även hur de båda klassföreståndarna observerat hur 

eleverna lärt sig spelen samt matematiken i spelen under testperioden. Vad de alla 4 intervjuerna 

har gemensamt är att eleverna lärde sig, observerat samt förklarat för varandra.  

 

En av de två inlärningsteorierna vilket valdes för denna uppsats är social kognitiv inlärningsteori. 

Denna inlärningsteori baseras bland annat på inlärning genom sociala sammanhang samt att 

inlärning sker via observationer (Denler, Wolters, Benzon 2014). 

 

Via denna studie kan man då dra slutsatsen att eleverna lär sig spel i skolan genom den sociala 

kognitiva inlärningsteorin, alltså via observationer samt i sociala sammanhang. De sociala 

sammanhangen innebär bland annat konversationer vilket sker när en elev förklarar för en annan 

hur spelet fungerar. 

 

Ett annat antagande vilket framkommer ur framförallt elev intervjuerna är spelens uppbyggnad. 

Ur båda elevintervjuerna förklarar eleverna att en positiv faktor med spelen var 

belöningssystemet. Med detta menas varvningen med matematik och spel. Eleverna upplevde 

hur motivationen för att svara på frågor ökade tack vare denna uppbyggnad. Att de fick som 

belöning att spela spel när de svarat på ett visst antal frågor.  

 

Denna typ av inlärning bygger på operant betingning. Operant betingning är ett inlärningssätt där 

en handling eller ett visst beteende leder till belöning(Nationalencyklopedin). 

Operant betingning är bland annat uppbyggd på förstärkare som förstärker ett visst beteende på 

grund av konsekvenserna, i detta fall spel. Vad som sker när eleverna spelar spelen är att 

förstärkningseffekten får eleverna motiverade till att svara på fler frågor för att komma vidare.  

 

Slutligen kan man konstatera att de utvalda inlärningsteorierna enligt 3.1 vilket valts att 

djupgående studeras för denna uppsats stämmer överens med resultaten utifrån intervjuer. Hur 

pass stark validiteten för detta belägg är kan man ifrågasätta då resultatet från denna 

undersökning inte nödvändigtvis behöver stämma överens med andra inlärningsspel samt med 

andra klasser. Men utifrån de svar som framkommit under intervjuerna, både från 

elevintervjuerna samt klassföreståndarintervjuerna har denna uppsats hög validitet i enlighet med 
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jämförelsen av dessa spel dessa klasser använt sig av under undersökningen med de utvalda 

inlärningsteorierna denna uppsats valt att baseras och gå djupare in på. 

 

 

6.3 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT OCH TIDIGARE FORSKNING 

Resultat från tidigare forskning i jämförelse med denna uppsats resultat visade sig ha en hel del 

gemensamt.  

 

Vad som noterades under alla dessa 4 intervjuer var motivationen hos eleverna. Motivationen 

hade tack vare spelen ökat hos samtliga elever. Detta skedde även i studien om spel för inlärning. 

Ur denna studie visade det sig att eleverna presterade bättre med spel för inlärning i jämförelse 

med en vanlig lektion med böcker. Detta fenomen skedde tack vare motivationshöjaren spelen 

tillförde till inlärningen (A.A.Kazak,T.N.Conolly, 2013). 

 

Enligt Pretsky (2006) tillför spel att motivationen ökar och just därför är ett passande verktyg i 

undervisningen. Det är ett stort växande problem enligt Pretsky, att elever blir allt mindre 

motiverade kring sina studier i skolan och just därför behöver nya taktiker för att öka 

motivationen kring skolan. Detta för att elever skall klara av hela sin skolgång (Pretsky 2006). 

 

Ytterligare en faktor som märktes av från de båda elevintervjuerna var en ökad effektivitet. 

Eleverna svarade på fler frågor än de vanligtvis brukade göra i sina läroböcker. Eftersom 

eleverna i snitt svarar på fler frågor upplevde eleverna att de lärde sig mer samt lättare med 

inlärningsspel än med sin lärobok. Detta beror delvis på själva spelet men även på IT faktorn. 

Med IT faktorn menas att de fick sitta interaktivt med surfplattor istället för tråkiga böcker. Detta 

nämner även Getsen, Pedersen m.fl (2006) ur sin studie E-learning nordic. De påpekar utefter 

denna studie att IT hade en positiv effekt på elevernas inlärning i övergripande mål.  

 

Klassföreståndaren från skola 2 hade en låg IT-vana. Hon var osäker på spelen vilket användes i 

denna undersökning. Denna kompetensbrist kan vara en av anledningarna varför inlärningsspel 

inte används i vissa svenska skolor. I studien angående spel för inlärning 

(A.A.Kazak,T.N.Conolly 2013) framställs ett liknande resultat. De kom fram till att kunskapen 

angående spel för inlärning var begränsad bland lärare i skolan. 
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7 DISKUSSION  

 

Det gick inte att fastställa om inlärningsspel var bättre än det traditionell läroböckerna, därför avgränsades 

frågeställningen. Det kan uppfattas fel när eleverna säger att de lärde sig mer utav inlärningsspel, vill bara 

klargöra att det är deras personliga åsikt, inget slutresultat över undersökningen.  För att kunna fastställa 

det behövs mer tid samt fler undersöknings moment. Fler lärare till undersökningen hade varit bättre för 

frågeställningen, men båda klasserna hade en lärare var.  

 

Ett problem som dök upp under intervjun var att några av eleverna var blyga, medan vissa älskade att tala. 

Vi gjorde så gott vi kunde genom att styra intervjun så att även den blygaste eleven fick tala. Många 

skolor tackade nej innan handledaren hittade två klasser till oss. Det löste sig tillslut, men 

projektplaneringen ändrades lite för att det gav oss mindre tid att utföra undersökningen. 
 

De analyser som gjorts för denna uppsats anser vi vara relevanta och viktiga för att kunna koppla 

undersökningen som genomförts till den tidigare forskningen samt de inlärningsteorier som valts 

ut för denna uppsats. Varför just de delarna valts ut för analysen är på grund av att utifrån 

undersökningen kunna analysera om de inlärningsteorier som valts för denna uppsats faktiskt 

stämmer överens med vår undersökning. Varför vi jämförde resultatet med den tidigare 

forskningen är på grund av att undersöka om resultatet följer mönster och resultat från tidigare 

forskningsresultat för att finna mönster.  

 

Metoden för uppsatsen(kvalitativ intervjustudie) tycks vara den mest optimala metoden för 

uppsatsens frågeställning. Uppsatsen förhåller sig till avgränsningarna på så sätt att vi tar hänsyn 

till den korta testperioden samt de fåtal klasser som valdes ut för uppsatsen då frågeställningen 

skalats ner till att faktiskt kunna besvaras. 

 

Slutligen anser vi att uppsatsens resultat har en hög validitet till de analysdelar som valts att 

granskas, alltså tidigare forskning, inlärningsteorier i jämförelse med denna uppsats resultat. Vill 

ännu en gång poängtera att resultatet baseras på personers egna upplevelser samt attityder vilket 

resulterar i att det blir omöjligt att mäta resultatet. 
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8 SLUTSATS 

I denna uppsats har vi haft för avsikt att undersöka hur spel upplevs av både elever och lärare i 

skolan. Utefter researchen kring spelbaserat lärande, efter undersökningar samt rapporter kring 

it- användning i skolan har vi kommit fram till att det är en lång väg kvar innan(om man över 

huvud taget) spelbaserat lärande kommer ingå i läroplanen. Detta på grund av kunskapsbristen 

för IT samt kunskapsbristen för inlärningsspel.  

 

Utefter resultaten som framkommit ur intervjuerna efter testperioden upplevs spel som en positiv 

inlärningsmetod. Varför inlärningsspel skulle fungera bra i skolan beror på barns allmänna 

intresse kring spel. Spel har förmågan att engagera barn på ett sätt som en bok inte kan. Spel 

delen i själva spelet blir en morot till att vilja svara på frågor för att komma vidare till nästa nivå.  

Just rolighetsfaktorn kring spel hjälper elever att kunna koncentrera sig bättre vilket ger en 

effektivare undervisning. 

 

Det nästan intressantaste resultatet från vår undersökning var att eleverna faktiskt svarade på fler 

frågor när de spelade spelen. Detta på grund av den ökade motivationen spelen gav. Just på 

grund av denna faktor anser vi att inlärningsspel i skolan skulle höja studieresultaten i längden. 

 

Men vad vi också kommit fram till är att man inte enbart kan spela spel för att lära sig. Den bästa 

kombinationen skulle vara genomgångar av lärare för att sedan repetera i spel. Efter researchen 

efter spel märkte vi av det breda utbudet av inlärningsspel vilket gör att spel kan användas i näst 

intill alla skolämnen. 

 

Att forska inom detta område var ytterst intressant då IT utvecklingen går framåt vilket öppnar 

till oändligt med möjligheter att inkludera IT mer i skolans värld. Framförallt använda spel 

istället för böcker för att på sikt mäta för att se om studieresultaten bland elever i skolan skulle 

förbättras.  
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