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Förusättningar för elektroniska spel i matematikundervisning

Erik Sjöstrand

Sammanfattning
Detta arbete utgår från frågeställningen om vad det finns för förutsättningar för att 
använda  elektroniska  spel  med  avseende  att  användas  i  matematikundervisning 
(matematikundervisningsspel)  i de svenska skolorna. Arbetet ser särskilt till  kultur, 
teknisk infrastruktur och lärarutbildning, men också till vilka krav som skolan ställer 
på  ett  matematikundervisningsspel.  För  att  besvara  arbetets  frågeställning  har 
intervjuer  och  spelanalyser  genomförts.  Vidare  har  också  litteratur  och 
föreläsningsinformation studerats.

Resultatet tyder på att matematikundervisningsspel behöver betraktas och användas 
som ett pedagogiskt medel av både elever och lärare för att de ska vara effektiva.  
Matematiklärare behöver utbildas om hur dessa spel ska användas, då spelen blir som 
mest  effektiva  först  när  eleverna  får  reflektera  över  sitt  spelande  och  då  läraren 
kopplar samman spelandet med resterande undervisning. Matematikundervisningsspel 
behöver utvecklas i enlighet med de riktlinjer som forskning har presenterat för att ett 
undervisningsspel ska ge bäst resultat. Spelen behöver också utvecklas med avsikt att 
följa matematikens läroplan och lärandemål, samt påvisa att dessa följs. Idag har inte 
alla  skolor  tillgång  till  den  hårdvaruplattform  som  krävs  för  att  kunna  använda 
matematikundervisningsspel,  men fler  skolor satsar på att  se till  att  denna tillgång 
finns.

Nyckelord: matematik, undervisning, serious games, seriösa spel, datorspel, IKT
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1 Introduktion
Jag  har  mellan  2008  och  2010  varit  med  och  utvecklat  datorspelet  Testament 
(Immersive  Learning,  2010)  som  ett  beställningsjobb  åt  Svenska  Kyrkan.  Under 
hösten 2009 inledde vi i utvecklingsgruppen en kontakt med ett par matematiklärare. 
Dessa gjorde oss intresserade av att utveckla ett matematikundervisningsspel (se  2.1 
för hur olika typer av spel definieras i detta arbete) för svenska skolelever, baserat på 
nedanstående information:

Matematiklärarna Hagby & Geeber (2009) informerade om att en ny läroplan kommer 
träda  i  kraft  i  Sverige  under  2011.  Regeringen  har  gått  ut  med  en  rikstäckande 
satsning för att öka intresset för matematiken som ämne, då matematikkunskaperna 
hos   landets  skolelever  sjunker.  Idag är  det  endast  en  liten  minoritet  av Sveriges 
kommuner  som inte  har  matematikutvecklare.  Det  har  funnits  några  spel  på  den 
svenska marknaden som försökt lära ut matematik,  men det största problemet hos 
dessa är att de inte följt läroplanen.

Med hypotesen att ett datorspel förhoppningsvis hade ökat  ungdomarnas intresse för 
matematik,  då  många  svenska  skolungdomar  idag  spelar  datorspel 
(Ungdomsstyrelsen,  2006),  så  genomfördes  en  litteraturstudie  under  hösten  2009 
(Sjöstrand, 2009). Litteraturstudiens frågeställning var: ”Hur bör man gå tillväga då  
man  ska  utveckla  ett  datorspel  som  ska  lära  ut  matematik  till  svenska  
skolungdomar?”. Nedan följer ett citat från arbetets sammanfattning:

”Matematikdatorspel har som största fördel att de kan motivera elever  
och göra dem intresserade av matematik. För att spelen ska vara effektiva  
behöver  spelandet  integreras  i  den  vanliga  undervisningen,  vilket  inte  
bara ställer krav på själva mjukvaran utan också spelkomplement (hur  
spelet  ska  användas  i  undervisningen)  och  skolans  engagemang  
(framförallt lärare). Spelen måste vara underhållande för att eleverna ska  
bli  motiverade,  de matematiska  kunskaperna som krävs  ska integreras  
som en naturlig del i spelet för att nå spelets mål.”
(Sjöstrand, 2009, s. 1)

Då  jag  i  litteraturstudien  främst  tänkt  undersöka  krav  på  mjukvara  (spelen)  och 
utformningen av denna fann jag det intressant att spelens utformning bara var en av 
flera faktorer då ett matematikundervisningsspel skulle användas. Jag ville undersöka 
ämnet  vidare,  och  valde  att  koncentrera  mig  på  användningen  av 
matematikundervisningsspel  från  användarsidan  (skolorna).  Denna  D-uppsats 
undersöker  därför  vilka  förutsättningar  det  finns  för  att  använda 
matematikundervisningsspel i matematikundervisningen i de svenska skolorna, främst 
från användarnas håll, men också på mjukvaran ställd till användarnas krav.
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2 Bakgrund
Denna uppsats utgår från att matematikundervisningsspel kan användas, med positivt 
resultat,  i  en  skolsituation  för  att  höja  elevernas  matematikinlärning. 
Bakgrundskapitlet ämnar att: 

1. Beskriva vad ett matematikundervisningsspel är för något.

2. Presentera resultat från tidigare forskning om matematikundervisningsspelens 
inverkan på elevernas matematikinlärning.

3. Beskriva några önskvärda egenskaper hos matematikundervisningsspel.

2.1 Matematikundervisningsspel
Spelforskaren Jesper Juuls definition av spel (2003, författarens översättning):

”Ett  spel  är  ett  regelbaserat  formellt  system  med  varierande  och  
kvantifierbara  utfall,  där  olika  utfall  tillägnas  olika  värden,  spelaren  
anstränger sig för att påverka spelets utfall, spelaren bryr sig om spelets  
utfall, aktivitetens konsekvenser är valbara och förhandlingsbara.”

Matematikundervisningsspel definieras i detta arbete som ett elektroniskt spel vilket 
är utvecklat  för att  lära spelarna matematik.  Ett  elektroniskt spel definieras  i detta 
arbete  som  ett  spel  i  form  av  en  mjukvaruapplikation  till  en  elektronisk 
hårdvaruplattform. Denna hårdvaruplattform ska kunna förmedla visuell information 
till användaren genom en bildskärm och audiell information till användaren genom ett 
högtalarsystem, samt ta mot information från användaren i form av kontrollenheter så 
som  exempelvis  handkontroll,  tangentbord  och/eller  mus.  Exempel  på 
hårdvaruplattformar  för  elektroniska  spel  är:  bärbara  och  stationära  persondatorer 
(PC, Macintosh), stationära spelkonsoler (Nintendo Wii, Xbox 360 m.fl.), handhållna 
spelkonsoller  (Nintendo  DS,  Playstation  Portable),  mobiltelefoner,  handdatorer, 
arkadmaskiner och miniräknare.

Serious games är ”spel med underhållande spelmoment med syftet att förmedla något 
utöver den rena underhållningen. Detta kan innebära [...] spel för träning, utbildning 
eller marknadsföring.” (Högskolan i Skövde, 2010). Författaren anser att de studier 
och teorier som rör serious games, och inte inriktar sig på en specifik typ av sådana 
spel,  även  kan  appliceras  på  matematikundervisningsspel,  då 
matematikundervisningsspel fångas upp av ovanstående definition av serious games.

Maria  Klawe  (1998)  ingick  i  det  amerikanska  forskningsprojektet  E-GEMS  (the 
Electronic Games for Education in Math and Science project),  som var ett projekt 
mellan forskare vid University of British Columbia, Queen's University,  Electronic 
Arts och flera amerikanska skolor. I en artikel om E-GEMS forskningsresultat om hur 
olika  faktorer  påverkar  matematikundervisningsspels  effektivitet,  menar  Klawe  att 
styrkorna hos matematikundervisningsspel som undervisningsmaterial är: 

• Att de kan erbjuda ett nästintill obegränsat antal exempel och problem.

• Att de kan visualisera symboliska representationer och matematikens 
konsekvenser.

• Att de erbjuder sätt att göra ett koncept mer komplext över tid (lätt från början, 
svårare efter ett tag).

• Att de har lätt för att engagera och motivera eleverna.
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E-GEMS resultat tyder på att matematikundervisningsspel kan vara ett effektivt sätt 
att höja barns inlärning och uppskattning av matematik (Klawe, 1998). Effektiviteten 
beror  dock  på  flera  faktorer,  exempelvis  spelens  design,  lärarnas  och  elevernas 
förväntan gällande spelen, spelens integration med övriga utbildningsaktiviteter, samt 
var och hur spelen används.

Rosas  et.  al.  (2003)  har  undersökt  lärande,  motivation  och klassrumsdynamik  där 
elektroniska spel har använts för att lära ut matematik och språkrelaterade färdigheter. 
Spelen testades på 1274 chilenska elever på ekonomiskt utsatta skolor. Resultatet av 
studien sammanfattas av författarna så här: ”The results of the present study allow the  
conclusion that the results of using video games as an educational tool, tend to be  
more positive than negative.” (Rosas et. al., 2003, s. 89)

2.2 Uformning av matematikundervisningsspel
Den 23 april 2010 höll Wolmet Barendregt en föreläsning,  Pedagogiska datorspel i  
klassrummet (Barendregt, 2010), vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Föreläsningen 
behandlade riktlinjer och rekommendationer för datorspel1 med intention att användas 
i skolundervisning.

Thomas  Malone  och  Mark  Lepper  (1987,  Making  learning  fun:  A  taxonomy  of  
intrinsic motivations for learning, i Barendregt, 2010) presenterade under 1980-talet 
fyra element som ansågs vara nödvändiga i ett pedagogiskt datorspel för att motivera 
spelaren att lära sig:

• Kontroll – Spelaren måste känna att hon är i kontroll; att det är hon som styr 
spelet. Spelet ska inte spela sig självt. Spelaren ska erbjudas valmöjligheter 
och dessa val ska leda till konsekvenser i spelet.

• Fantasi – Spelaren ska få en emotionell koppling till spelet, och få spelaren att 
börja tänka om spelet. Fantasin kan vara intern eller extern. I intern fantasi så 
kopplas spelets innehåll till det material som undervisas, medan om fantasin är 
extern så har fantasin och undervisningsmaterialet ingen relevans. Intern 
fantasi är att föredra.

• Utmaning – Spelaren behöver ha ett eller flera mål att sträva mot då hon 
spelar och utmanas att nå dessa mål, hennes val i spelet ska ta henne mot eller 
bort från målet. Spelaren behöver känna att det mål som hon strävar mot är 
viktigt, och då olika spelare har olika uppfattningar om vad som är viktigt så 
är det bra om spelet erbjuder flera olika potentiella mål och om spelet tillåter 
användaren att skapa egna mål. Spelet behöver ha en balanserad 
svårighetsnivå: om spelet är för svårt så kommer spelaren ge upp, men är det 
för lätt så uteblir utmaningen.

• Nyfikenhet – Spelen ska göra spelaren nyfiken på att veta vad som kommer 
härnäst, och därmed motivera spelaren att spela mer. Spelet behöver 
kontinuerligt presentera nytt material för spelaren och erbjuda varierande 
upplevelser, så att spelaren inte blir för uttråkad.

Vidare har Ute Ritterfeld och René Weber (2006, Video games for entertainment and  
education, i Barendregt 2010) beskrivit tre olika paradigm, vilka kan användas som 
hjälpmedel  då  ett  pedagogiskt  datorspel  skapas  för  att  få  spelaren  att  lära  sig 

1 I detta fall så är det författarens tolkning att Barendregt med datorspel syftar på även andra former 
av elektroniska spel än enbart datorspel.
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materialet  som  undervisas:  motivationsparadigm,  förstärkningsparadigm, 
blandningsparadigm. Av dessa tre är det blandningsparadigmet som rekommenderas.

• Motivationsparadigm – Detta paradigm går ut på att använda spelet som ett 
sätt för spelaren att få upp ögonen för det undervisningsmaterial som spelet 
behandlar. Spelet ska göra spelaren intresserad av innehållet och motivera 
henne att ta det till sig.

• Förstärkningsparadigm – I detta paradigm så motiveras spelaren att fortsätta 
spela genom en mängd olika belöningar (ny grafik, poäng, nya föremål, 
etcetera). Dessa belöningar ges som ett resultat av att spelaren utför handlingar 
som på ett eller annat sätt ska få henne att lära sig undervisningsmaterialet.

• Blandningsparadigm – I motivationsparadigmet och förstärkningsparadigmet 
så ses underhållning och undervisning som två olika fenomen, där det ena 
fenomenet tar hjälp av det andra. I blandningsparadigmet så är tanken att dessa 
fenomen inte ska separeras, utan blandas. Spelaren ska lära sig implicit genom 
att spela spelet, och det ska inte finnas någon distinkt skillnad mellan att lära 
och spela.

Sendighian  & Sendighian  (1996)  har  undersökt  hur  barn  kan  bli  motiverade  och 
intresserade av matematik, genom att spela matematikundervisningsspel. Sendighian 
& Sendighian listar ett antal faktorer som gör att matematikundervisningsspel bidrar 
till att elever blir mer motiverade, och på grund av detta lär sig mer:

• Spelen ger matematiken mening, vilket leder till att den framställs som 
användbar.

• Elverna får ett tydligt mål: att klara spelet. Detta mål upplever eleverna som 
mer meningsfullt än att lösa en traditionell matematikuppgift, till exempel en 
stencil. Eleverna upplever det som ett uppdrag att klara spelet.

• Spelen ger återkoppling på framgång, eleverna känner sig uppskattade då de 
gjort någonting bra. Elevernas ser inte sina misstag som nederlag, utan som 
naturliga steg på vägen mot att lyckas.

• Spelen är utmanande, och sätter elevernas kunskaper på prov då spelen blir 
svårare med tiden. När eleverna klarat en utmaning vill de gärna prova en ny 
med en gång – de gillar inte repetitiva uppgifter.

• Spelen erbjuder en interaktivitet som traditionella läromedel inte kan ge. I ett 
spel kan eleven interagera med ett objekt i realtid, exempelvis genom att vrida 
på det, och direkt se konsekvenserna av sina handlingar.

• Eleverna behöver associera matematik med någonting bra, vilket spelen 
kan erbjuda. Exempelvis kan vissa färger eller ljud finnas med i spelet då ett 
matematiskt koncept presenteras. Eleven kan senare tänka på dessa färger eller 
ljud och blir då påmind om konceptet.

• Stimuli i form av snygg grafik, ljudeffekter och musik gör spelen roligare och 
gör att barnen tycker att matematikinlärningen blir mer minnesvärd.
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3 Problemformulering
Målet med arbetet är att kartläggning av de förutsättningar som dagens skola har för 
att,  i  större  utsträckning,  införa  matematikundervisningsspel  i 
matematikundervisningen.  Förhoppningen  är  att  denna  kartläggning  kan  ligga  till 
grund för  hur  den  framtida  svenska  grundskolan  bättre  kan  anpassas  för  bruk av 
matematikundervisningsspel och hur framtidens spel bättre kan anpassas mot bruk i 
den svenska grundskolan.

Elever går in med större matematikkunskaper än någonsin då de börjar i första klass 
(Bergsten, 2010). Trots detta presenteras i undersökningen TIMSS Advanced 2008 att 
gymnasieelever med svensk nationalitet är sämst av eleverna från de tio länder som 
deltagit  i  studien. Enligt Bergsten (2010) så tröttnar eleverna på matematiken med 
åren, då ämnet och undervisningen är monoton: eleverna blir omotiverade och ser inte 
syftet  med  matematiken.  Utländska  studier  (Klawe,  1998;  Rosas  et.  al.,  2003; 
Sendighian  & Sendighian,  1996)  menar  att  några  av  fördelarna  med  att  använda 
matematikundervisningsspel (som ett komplement till traditionell undervisning) är att 
de är motivationshöjande, att de ger matematikundervisningen variation, och de ger 
eleven ett syfte och användningsområde för matematiken.

Om matematikkunskaperna sjunker på grund av elevernas brist på motivation, och det 
har  visats  sig  att  spel  kan  höja  motivationen  utan  att  sänka  kunskaperna:  varför 
används  inte  matematikundervisningsspel  i  större  utsträckning?  Tidigare  studier 
(Klawe, 1998; Rosas et. al., 2003; Sendighian & Sendighian, 1996) har undersökt vad 
som krävs av ett matematikundervisningsspel för att stödja matematikinlärning och 
menar  att  skolans  och  matematikundervisningens  förutsättningar  för  att  använda 
matematikundervisningsspel  är  viktig  för  att  spelen  ska  ha  god  effekt,  men  att 
ytterligare forskning behöver göras inom detta  område.  För att  besvara frågan om 
varför matematikspel inte används i större utsträckning, behöver först frågan om vilka 
förutsättningar  det  finns  för  att  använda  matematikundervisningsspel  i  de  svenska 
skolorna besvaras.

3.1 Avgränsning
I årskurs 7–9 finns de största motivationsproblemen gällande matematik, detta är dock 
sannolikt  en  konsekvens  av  den  kunskap  som eleverna  tappar  under  årskurs  4–6 
(Bergsten, 2010). Detta arbete avgränsar sig därför till att undersöka problemen med 
att använda matematikundervisningsspel för årskurs 4–6.

Då ”förutsättningar  i  den svenska skolan” är  ett  stort  begrepp avgränsar  sig  detta 
arbete till att undersöka följande aspekters förutsättningar:

• Kultur – generella inställningar till datorspel, samt intentionen att använda 
datorspel i matematikundervisningssyfte.

• Teknisk infrastruktur – tillgång till en hårdvaruplattform som kan exekvera 
matematikundervisningsspel, samt hur integrerad denna är i skolmiljön och 
skolarbetet.

• Utbildning – vad lärare har för kunskaper i att använda datorer och spel som 
ett stöd i undervisningen.

Under  arbetets  gång  har  flertalet  försök  gjorts  för  att  få  komma  i  kontakt  med 
skolpersonal och skolelever, med avseende att undersöka skolmiljön och elevers och 
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lärares  uppfattningar.  Dessa försök har  dock inte  varit  fruktbara,  då de tillfrågade 
parterna avböjt förfrågan om besök.

De matematikundervisningsspel  som analyserats  är  webbaserade gratisspel  från en 
och  samma  webbsida.  Med  fördel  hade  fler  matematikundervisningsspel  kunnat 
analyserats, i synnerhet kommersiella sådana, detta har dock inte gjorts på grund av 
brist på tid och brist på tillgång till kommersiella matematikundervisningsspel.

3.2 Metodbeskrivning
Den primära metoden i arbetet har varit att genomföra intervjuer, både muntliga och 
e-postbaserade  för  att  besvara  frågeställningen.  Då  författarens  kunskap  om 
matematik, pedagogik och det rådande svenska grundskoleklimatet är begränsad så 
har  intervjuerna  inte  enbart  koncentrerats  på  att  bringa  klarhet  i  arbetets 
problemställning,  utan  också  för  att  ge  författaren  kunskap  om  hur  skolan  och 
matematiken ser ut idag. I och med detta har arbetsprocessen till viss mån formgivits 
av  konsekvenser  från  arbetets  upptäckter,  vilket  gett  metoden  en  viss  explorativ 
karaktär.  Förutom  intervjuer  så  har  även  annan  information  rörande 
matematikundervisningsspel (och även andra former av undervisningsspel) studerats. 
Vidare  har  också  ett  antal  matematikundervisningsspel  undersökts  och  analyserats 
enligt 2.2, med syfte att se huruvida de spel som används av vissa lärare har vad som 
krävs  för  att  betraktas  som ett  pedagogiskt  medel  lämpligt  för  undervisningsbruk. 
Analysen  syftar  också  till  att  se  vilka  förbättringar  framtida 
matematikundervisningsspel kan tänkas implementera för att bättre anpassas till bruk i 
den svenska grundskolan.

De  två  intervjuer  som  genomförts  har  varit  öppna,  men  utgått  från 
problemformuleringen  och  framförallt  punkterna  som  presenteras  under  arbetets 
avgränsningsparti, 3.1. Personerna som intervjuats har valts ut som en konsekvens av 
författarens ursprungliga kunskaper i ämnet, och ytterligare kunskaper som erhållits 
under  arbetets  gång.  Maria  Bergsten  (2010)  intervjuades  då  författaren  kände  till 
konceptet  matematikutvecklare  och behövde en översikt  gällande  skolsituationen  i 
Sverige  och  generella  inställningar  till  matematikundervisningsspel,  samt  bruk  av 
dessa.  Då  Bergsten  var  verksam  matematikutvecklare  i  författarens  bostadsort  så 
valdes hon av bekvämlighetsskäl. Intervjun med Bergsten förde med sig kunskap om 
ytterligare källor och personer att undersöka, genom diverse e-postkorrespondens kom 
jag  i  kontakt  med  Niklas  Lindblad  som  själv  arbetar  med  att  utveckla  ett 
matematikundervisningsspel  och som har varit  med och utvecklat  och använt flera 
alternativa läromedel (som spel) i både matematik och annan skolundervisning.

För att ta reda på information gällande den utbildning som matematiklärare (och i 
detta fall främst blivande matematiklärare) har så genomfördes e-postkorrespondens 
med  personer vid de högskoleutbildningar i Sverige som utbildar matematiklärare.
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4 Resultat
4.1 Lärarutbildningar
I  Sverige  finns  för  närvarande  26  högskolor  som  erbjuder  lärarutbildningar 
(Lararutbildning.nu,  2010).  Av  dessa  26  erbjuder  21  stycken  lärarutbildning  med 
matematikinriktning  för  de  lägre  skolåren  (information  hämtad  på  respektive 
högskolas hemsida):

• Högskolan i Gävle

• Luleå tekniska universitet

• Mittuniversitetet

• Umeå universitet

• Högskolan Dalarna

• Karlstad universitet

• Mälardalens högskola

• Stockholms universitet

• Södertörns högskola

• Uppsala universitet

• Örebro universitet

• Göteborgs universitet

• Högskolan i Borås

• Högskolan i Halmstad

• Högskolan i Jönköping

• Högskolan Kristianstad

• Högskolan i Skövde

• Högskolan Väst

• Linnéuniversitetet

• Linköpings universitet

• Malmö högskola

Varje skola ovan har kontaktats via e-post, och denna sektion av uppsatsen ämnar att 
verka som ett  referat  till  den information  som e-postkommunikationen givit.  Vem 
eller vilka på skolorna som kontaktats  har baserats på den kontaktinformation som 
skolan angivit på lärarutbildningsinformationssektionen på respektive skolas officiella 
hemsida. I de fall då kontaktpersonen vidarebefordrat till annan person har kontakten 
övergått  till  den  nya  personen.  Alla  skolor  har  mottagit  likadana  ursprungliga  e-
postmeddelanden,  och  i  de  fall  då  ytterligare  information  har  behövts  så  har 
kommunikationen  fortsatt  via  e-post.  Meddelandet  frågar  om  de  blivande 
matematiklärarna  för  årskurs  4–6  på  utbildningen  får  någon  utbildning  i  hur 
datorprogram  och  datorspel  kan  användas  som  pedagogiskt  hjälpmedel  i 
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matematikundervisningen, samt om de får någon utbildning i användning av andra 
pedagogiska hjälpmedel. Det ursprungliga e-postmeddelandet kan läsas i Bilaga 1.

Nedan redovisas de svar som givits för ovanstående e-postmeddelande:

Linköpings universitet
Daniel  Carlsson  är  ansvarig  för  det  år  matematik  som  Linköpings  universitets 
blivande grundskolelärare läser. Carlsson (2010) skriver ”Dataspel som pedagogiskt  
verktyg berörs inte under deras år hos oss. Det finns inte heller så vitt jag vet som  
mål eller innehåll  i  deras utbildningsplan eller någon av kursplanerna. Här finns  
kanske en del att utveckla på sikt”. Carlsson poängterar dock att datorn behandlas 
som  tekniskt  hjälpmedel  ”Bland  annat  kalkylprogram  och  dynamiskt  
geometriprogram (Cabri)”,  att  de  ”lyfter  också  laborativa  arbetsformer  vid  flera  
tillfällen” och att de jobbar med interaktiva skrivtavlor2 som tekniskt hjälpmedel.

Carlsson (2010) skriver i ett uppföljande e-postmeddelande: ”Muntliga redovisningar  
vid tavla ingår naturligtvis  som regelbundna inslag under året.  Läromedelsanalys  
samt muntliga och skriftliga uppgifter i grupp, där vi tar uppgifter som skulle fungera  
i en grundskoleklass, förekommer också”. Carlsson anser inte att böcker, datorer eller 
stenciler är ett hjälpmedel i egentlig mening – de är bara ett medium som används för 
att transportera uppgiften till eleven. ”Ett hjälpmedel i egentlig mening ska ju hjälpa  
oss att se saker vi kanske inte ser på samma sätt när vi bara arbetar med papper och  
penna”.

Högskolan i Väst
Patrik  Lundström är  lärarutbildare  och docent  i  matematik  vid Högskolan  i  Väst. 
Lundström (2010) skriver:

”Så vitt jag vet utbildas de blivande lärarna på Högskolan Väst bara i  
den matematikdidaktiska teorin och får sedan själva (utifrån teorin) dra  
slutsatser  om  respektive  medium  (dator,  smartboard3 [sic],  utematte4,  
lärobok,  grupplaborationer,  genomgång,  bok  etc.).  Jag  tror  inte  varje  
medium behöver en egen teori. Det finns i varje fall ingen forskning som  
har visat detta ännu. Inte heller utirfrån [sic] TIMSS o.dyl. kan man dra  
några  slutsatser  som  pekar  i  den  riktningen  T.ex.  använder  kinesiska  
högpresterande barn från landsbygden datorspel för att bygga upp sin  
matematiska förståelse? Nej. Framgången bygger på att lärarna kan sin  
matematikdidaktiska teori.”

Södertörns högskola
Eva-Stina  Källgården  är  högskoleadjunkt  vid  Södertörns  högskola.  Då Källgården 
(2010) inte ansvarar för årskurs 4–6 hänvisar hon mig vidare, men ger ändå en del 
information.  Källgården  säger  sig  ha  försökt  få  UR  (Sveriges  Utbildningsradio) 
intresserade  av  lärorika  elektroniska  spel  i  många  år.  Vidare  tar  Källgården  upp 
området  för  blivande  högstadielärare.  Källgården  skriver  också  ”Vill  du  veta  om 

2 En  skrivtavla  som kopplas  samman  med  en  dator  och  en  projektor.  Skrivtavlan  har  inbyggda 
interaktionsfunktioner (ungefär som en pekskärm) och läraren kan på så vis använda den både för 
att visa datorns bild och som inmatningsenhet till datorn (Interaktiv skrivtavla, 2010).

3 SMART Board är det dominerande märket (70% av marknaden) för interaktiva skrivtavlor på den 
svenska marknaden (Interaktiv skrivtavla, 2010).

4 En undervisningsmetod där utomhuspedagogik (att lära genom sinnliga och praktiska erfarenheter i 
utomhusmiljö) används i matematikundervisningen (Björk & Melsen, 2007).
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lärarutbildningen  innehåller  utbildning  i  använding  [sic] av  programvaror  för  
mattespel så är du nog ute och cyklar. Eleverna i skolan kan mer än studenterna och  
lärarna på högskolor är min bestämda uppfattning”.

Högskolan i Halmstad
Caroline Eriksson och Bo Senje, vid Högskolan i Halmstad, undervisar lärarstudenter 
för  årskurs  1-5.  Eriksson  &  Senje  (2010)  berättar  att  studenterna  läser  15 
högskolepoäng (hp) matematik, men att detta ska utökas till 30 hp under 2011. Än så 
länge har utbildningen köpt in ett datorspel, men då omfånget på kurserna ökar till 30 
hp så kommer en satsning på att köpa in fler spel och låta studenterna få analysera 
dessa.

Eriksson & Senje (2010) berättar att av högskolepoängen är matematikdidaktiken en 
del, och där ges studenterna en inblick i ”ett brett utbud av pedagogiska hjälpmedel”. 
Studenter informeras och visas: olika hemsidor som informerar om vad som händer 
inom matematikutvecklingen, var de kan hitta ”information kring laborativt material  
och aktiviteter”,  hemsidor  som tillhandahåller  gratisspel,  filmer  om undervisning i 
praktiken,  information  om  interaktiva  skrivtavlor.  Studenterna  får  lära  sig  flera 
datorprogram (Photo Story/Movie  Maker,  Excel,  GeoGebra)  med avseende på hur 
programmen och det  de  kan producera  kan användas  i  undervisningen och under 
laborationer. Studenterna får också ”träna sig i att göra läromedelsanalys kring olika  
förlags läroböcker och lärarhandledningar”.

Linnéuniversitetet
Jörgen Fors (2010), studierektor matematikdidaktik, vid Linnéuniversitetet skriver:

”Vi arbetar med ett  moment som heter just  granskning av pedagogisk  
programvara mot denna målgrupp.”
[…] ”Vad gäller läromedel så behandlas de utifrån Skolverkets rapport  
Lusten att lära - med fokus på matematikundervisning.”

De använder också tekniska hjälpmedel, som interaktiva skrivtavlor.

Övriga lärosäten
Högskolan  i  Borås  svarar  ”Inte  inom matematikkurserna för  lärare på PED-HB” 
(Svennberg,  2010).  Uppsala  Universitet  har  en  liknande  bild  ”På  våra 
lärarutbildningar lärs inte den typen av pedagogiska verktyg ut” (Kirlic, 2010).

Övriga  lärosäten  har  i  skrivande  stund,  2010-05-18,  inte  givit  någon information. 
Detta ger ett bortfall på 14 av de tillfrågade lärosätena, vilket motsvarar cirka 67%.

4.2 Intervju med Maria Bergsten
Fredagen  den  12  februari  2010  klockan  09.00  utfördes  en  öppen  intervju  med 
matematikutvecklaren Maria Bergsten, anställd av Skövde kommun. Frågornas syfte 
var  att  ta  reda  på  vilken  grupp  av  elever  som  skulle  ha  mest  nytta  av  ett 
matematikspel,  och  frågorna  kretsade  därför  om  elevernas  matematikkunskaper 
genom  skolåren,  men  också  om  matematik  i  skolorna  i  allmänhet.  Samtlig 
information i följande stycken refererar till Bergsten (2010).

Matematikundervisningen börjar redan i förskolan (alltså innan årskurs 1), och håller 
enligt Bergsten idag en högre kvalité än vad den gjort tidigare. Detta resulterar i att 
eleverna i årskurs 1 och 2 har goda matematikkunskaper, men undervisningen i skolan 
har för låg nivå, och man tappar den eventuella utvecklingspotentialen. I tredje klass 
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hålls de nationella proven (i bland annat matematik), och lärarna får då en bättre bild 
av elevernas potential och vad de faktiskt klarar av.

Klass  4–6  (mellanstadiet)  är  den  period  då  eleverna  tappar  mest  kunskaper  inom 
matematikområdet.  Undervisningen  innehåller  mycket  repetition  och  de  uppgifter 
som presenteras är monotona. Eleverna uppfattar det som att de redan gjort det som 
de går igenom. Matematikdelegationens förslag, baserad på resultatet  från TIMSS-
rapporten  20075,  visar  att  det  är  i  klass  4–6 som de  största  förändringarna  skulle 
behövas och att det är dessa klasser som är roten till försämrade matematikresultat i 
senare  årskurser  (Bentley,  2007).  Det  är  också  mot  mellanstadiet  som  flest 
matematikspel i produktion riktar sig mot.

I  klass  7–9  (högstadiet)  finns  de  största  motivationsproblemen inom matematik – 
eleverna  tröttnar.  Eleverna  förstår  inte  syftet  med  matematiken,  de  vill  se  att 
matematiken går att  använda till  någonting.  Den monotona bilden av matematiken 
förstärks,  då undervisningsmomenten repeteras  i  samma utsträckning som tidigare. 
Problemen bottnar även i att grunderna från tidigare utbildningen inte riktigt sitter. 
Det blir för mycket fel, vilket gör att eleverna halkar efter.

Det  finns  flera  problem  med  att  använda  datorer  i  samband  med 
matematikundervisning i skolan:

• Det finns få datorer, sett till antalet elever.

• Klassrummen har oftast bara en (om någon dator).

• Läraren och eleverna måste gå iväg till en datorsal för att kunna nyttja 
datorerna.

• Hårdvaran och logistiken med datorer innebär problem.

• Alla lärare är inte bekväma med att använda datorer.

Vid utbildning av matematiklärare finns idag ingen nationell riktlinje för att lära ut 
hur digitala medier kan användas vid undervisning. Det finns läroböcker som har en 
medföljande CD med datorsupplement, men inga som har medföljande spel.

4.3 Intervju med Niklas Lindblad
I  intervjuer  med  Maria  Bergsten  (2010)  så  nämndes  Per  Jönsson  och  Thomas 
Lingefjärd,  verkande  vid  Högskolan  i  Malmö  och  Göteborgs  universitet,  och  en 
presentation  de  hållit  rörande  användning  av  datormjukvara  för 
matematikutlärningsbruk. Både Jönsson (2010) och Lingefjärd (2010) hänvisade till 
vidare kontakter, varav en var Niklas Lindblad.

Den  12  april  klockan  14.15  utförde  jag  en  öppen  intervju  med  Lindblad  i 
Göteborgsregionens Kommunalförbunds lokaler i Göteborg. Frågorna under intervjun 
utgick från denna uppsats problemformulering och dess avgränsningar.

Lindblad  arbetar  som  pedagogisk  speldesigner  på  GRUL  (Göteborgsregionens 
Kommunalförbund  Upplevelsebaserat  Lärande)  och är  inriktad  på utvecklingen av 
didaktiskt  material  inom  matematik.  Nedanstående  citat  (grul.se,  2010)  beskriver 
GRULs verksamhet:

”GR  Upplevelsebaserat  lärande  arbetar  med  inspirerande  och  
annorlunda metoder hämtade från spelpedagogikens värld och sätter in  

5 Lägre åldrar än i TIMSS Advanced
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dem  i  nya  miljöer  i  utbildningslandskapet.  Vi  gör  det  med  elever  i  
klassrummet,  med  lärare  i  utbildningssammanhang,  i  olika  
utvecklingsprojekt och i forskning tillsammans med en rad olika partners.  
[...] 

Vi  är  en  del  av  Göteborgsregionens  Kommunalförbund  (GR)  och  vi  
arbetar med följande fyra områden.
Aktion:  Vi  träffar  tusentals  elever  i  olika  sammanhang  varje  år  och  
genomför temapass, simulationer, rollspel och andra övningar. [...]
Utbildning: Det är inte bara elever som tar del av våra utbildningar. Vi  
hjälper  organisationer,  både  i  offentlig  och  privat  sektor,  med  olika  
frågor som rör utveckling av utbildningsrelaterade frågor.
Utveckling:  I  olika  utvecklingsprocesser  kommer  vi  ofta  in  som  
projektledare, eller som strategiskt stöd. Det kan röra sig om europeiska  
samverkansprojekt, stöd vid kommunal skolutveckling i IT-frågor, eller i  
projekt som rör lärplattformar. [...] 
Forskning: Vi samverkar ofta med Chalmers och Göteborgs Universitet  
kring olika forskningsprojekt,  liksom med många andra universitet  och  
högskolor i Sverige som utomlands.”

Kommande paragrafer i denna textsektion baseras på sammanfattningar av utlåtanden 
av Lindblad (Lindblad, 2010) under intervju och e-postkorrespondens med sagda part.

Matematikundervisningsspel  kan  räknas  in  som  ett  exempel  på  upplevelsebaserat 
lärande. Grundtanken bakom upplevelsebaserat lärande är att eleverna får referenser 
till tydliga situationer där de använt kunskap, hur de använt den och varför de använt 
den. Dessa referenser skapas genom övningar som är motiverande för eleverna. För 
att  eleverna  ska  ta  till  sig  kunskapen  behöver  det  finnas  en  tydlig  upplevd 
inlärningsprocess  –  eleverna  ska  känna  att  de  lärt  sig  någonting  och  förstå  hur 
upplevelsen hjälpt dem att lära sig det.

För att få eleverna att reflektera över upplevelsen, och därmed sitt lärande, så ligger 
metodens tyngd vid diskussion efter en avslutad upplevelse:

• Vad som lärts ut.

• Strategier och taktiker som eleverna använt.

• Varför eleverna gjort på ett visst sätt.

• Personliga reflektioner och erfarenheter.

Lindblad har erfarenhet av att använda spel i den svenska grundskoleundervisningen, 
både  i  matematik  och  andra  ämnen,  men  inte  matematikundervisningsspel  i  den 
bemärkelse  som  denna  uppsats  definierar  dem.  Lindblad  har  utvecklat  analoga 
undervisningsspel (spel som inte spelas på en skärm, exempelvis kortspel, brädspel 
och rollspel) som använts i skolor. Dessa spel och dess komponenter kan laddas ner 
från  internet,  tillsammans  med  en  instruktionsbok  om  hur  lärare  kan  använda 
materialet.  Spelen  kan  sedan  skrivas  ut  från  datorn  med  en  vanlig  skrivare. 
Instruktionsboken  innehåller  regler,  tips  på  pedagogik,  diskussionsunderlag  och 
rekommendationer för diskussionens disposition. Tiden för en spelsession är anpassad 
till en lektion (50 minuter) och innefattar samling av eleverna, en ”ice-breaker” (ett 
moment för att få de iblandade bekväma i situationen), regelgenomgång, spelande och 
diskussion. Både lärare och elever deltar i spelandet.
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Då  Lindblad  prövat  spelen  och  dess  metoder  i  skolor  har  resultatet  varit  gott. 
Responsen från elever och lärare har varit god; de har förstått användningsområdet 
och innebörden av spelen och vad de lär ut. Lärarna märker att eleverna lär sig saker. 
Eleverna förstår att spelen är kopplade till skolundervisningen, men det är individuellt 
om elever och lärare ser det som ett sätt att lära sig på, eller som ett kul avbrott i den 
ordinarie  undervisningen.  Lärarna  måste  själva  se  till  att  koppla  spelet,  elevernas 
resultat och diskussionsresultatet till den ordinarie undervisningen. Det finns en risk 
att spelandet bara uppfattas som ett roligt avbrott om inte handledaren tydligt pekar ut 
det faktiska lärandet i processen.

GRUL  utvecklar  för  närvarande  ett  datorspel  som  är  tänkt  att  användas  för 
matematikundervisning. Spelet planeras att vara klart till sommaren. Elektroniska spel 
är mer individuella än analoga spel, då en elev själv sitter och spelar. Detta medför att 
allt eleven gör kan registreras och användas som material till utvecklingsarbete, som 
sker mellan läraren och eleven. Ett  exempel på hur ett  sådant spel,  som spelas av 
enskilda individer, kan användas för att skapa en helklassdiskussion där alla elever 
kan  delta  med  sina  egna  erfarenheter,  men  med  specifika  moment  som 
diskussionspunkter, är att påtvinga vissa situationer i spelet för att försäkra sig om att 
alla elever tar del av dem.

Den  svenska  skolans  största  förutsättning  till  att,  i  större  utsträckning,  använda 
matematikundervisningsspel och annat upplevelsebaserat lärande är att det i Sverige 
idag  finns  många  människor  som vill  ändra  på  sättet  som matematik  undervisas. 
Matematik är ett ämne som många elever har svårt att ta till sig, och det satsas mycket 
resurser både på regional och rikstäckande nivå för att höja matematikresultaten på 
både  grundskolenivå  och  gymnasial  nivå.  Det  finns  en  öppenhet  både  bland 
skolpersonal,  administration  och  elever,  men  också  bland  andra  parter  som 
matematikutvecklare,  matematikforskare  och pedagoger,  att  utforska alternativ  och 
komplement  till  den  traditionella  föreläsnings-  och  läroboksbaserade 
matematikundervisningsmetoden.

Skolor har börjat inse fördelarna och möjligheterna med att få in datorerna som ett 
starkare hjälpmedel och inslag i undervisningen överlag. Bärbara datorer blir billigare, 
och flera skolor satsar på att tillhandahålla varje elev med en egen bärbar dator (där 
flertalet  skolor  erbjuder  eleven  möjligheten  att  köpa  loss  datorn  efter  avslutad 
skolgång). Eleverna sköter själva installation av ny mjukvara, varpå de administrativa 
kostnaderna  blir  lägre  än  vid  datorer  i  datorsalar  där  användarna  inte  har  dessa 
rättigheter. En av de tydligaste framgångarna av regeringens pågående satsning på att 
öka  matematikkunskaperna  i  grundskolan  är  IKT  (informations-  och 
kommunikationsteknologi)  i  skolan,  vilket  bland  annat  innefattar  användande  av 
datorer och internet.

Det  största  problemet  med  att  använda  matematikundervisningsspel,  och  annat 
upplevelsebaserat lärande, är att både existerande lärare och lärare under utbildning 
behöver utbildas om hur datorer, upplevelsebaserat  lärande och andra pedagogiska 
metoder  kan  användas.  De  positiva  effekter  som  dessa  metoder  kan  bidra  med 
behöver påvisas. Det behöver informeras om upplevelsebaserat lärande som metod, 
vilket kan ta mycket tid och det finns redan många gömda timmar i läraryrket. Ett sätt 
att lösa problemet hade varit att ta beslut på högre nivå (kommunal,  regional eller 
rikstäckande) om att lärare ska utbildas i detta område.

De nya metoderna behöver börja användas redan i årskurs 1, för att få elever vana vid 
metoderna och för att få elever och lärare att känna att metoderna är en naturlig del i 
undervisningen och inte ett oseriöst avbrott. Spelen behöver också vara utformade så 
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att  de kan användas ihop med läroplanen och kursmålen.  Ett  annat problem är att 
lärare för årskurskurs 1–3 inte har nog med kompetens för matematikämnet. Det är 
vanligt förekommande vid anställning av pedagoger att om det blir ett val mellan två 
pedagoger  och  den  ena  har  kompetens  i  svenskundervisning  så  räknas  den 
kompetensen ofta väldigt högt. För att kunna använda upplevelsebaserat lärande krävs 
en högre förståelse  för  matematiken  och dess  pedagogik än  vad många  lärare  för 
årskurs 1–3 besitter.

4.4 Föreläsning med Wolmet Barendregt
All  text  i  denna  sektion  refererar  till  Wolmet  Barendregts  (2010)  föreläsning  vid 
Vetenskapsfestivalen.

Forskarna Paul Gee och Kurt Squire6 menar att spel idag kanske inte kan användas för 
traditionell  undervisning,  men  att  vi  i  framtiden  kommer  ändra  vår  syn  på 
undervisning. Vanlig undervisning lär ut att det finns ett korrekt sätt, ett sätt som är 
bäst, att göra saker på, och lär ut detta. Ett spels styrka ligger däremot i att erbjuda 
valmöjlighet till  spelaren och att det finns flera sätt att lösa en uppgift på. Gee & 
Squire  menar  att  spel  kan användas:  som en testmetod,  för att  skapa intresse,  för 
samarbetsövningar och/eller för dess möjlighet att vara kreativa och innovativa.

Under  föreläsningen  pratade  Barendregt  om  flera  datorspel  som  var  ämnade  att 
användas  för  pedagogiskt  syfte.  Barendregt  menade  att  många  av  de  pedagogiska 
datorspel  som fanns tillgängliga  idag  kunde liknas  vid  eletroniska  läroböcker,  där 
enstaka  handlingar  och  spelmoment  värvades  med  stora  mängder  textbaserad 
information  eller  läroboksliknande uppgifter.  Ett  spel  som demonstrerades  var  det 
nederländska engelskundervisningsspelet  Hello You!,  vilket  har  fått  bra  kritik  och 
vunnit priset New Media Award 2007. Enligt undersökningar som Barendregt utfört 
så  var  elever  mer  intresserade  av  att  spela  spelet  än  att  utföra  andra  typer  av 
undervisningsformer i skolan, om de fick välja. Det var dock enbart ett fåtal elever 
som spelade spelet även utanför skoltid, vilket var spelets ambition. Det var dessutom 
svårt att mäta hur mycket eleverna hade lärt sig från spelet.

Under föreläsningen fick Barendregt en fråga från auditoriet: ”Men finns det inga bra 
spel?” varpå Barendregt funderade ett tag, och svarade ”Nej”. Det är svårt att utveckla 
spel som både uppfyller de krav på inlärning som skolan ställer, och som samtidigt  
har en underhållningsfaktor som är jämförbar med de datorspel som enbart nyttjas för 
förströelse. Spelen måste övertyga både spelarna och lärarna. För att lärarna ska känna 
sig trygga så måste spelen vara anpassade till de läromål som återfinns i kursplanen, 
och spelen behöver se till att eleverna har tillägnat sig den information som de ska. 
Spelaren ska alltså inte kunna hoppa över information, och ändå kunna gå vidare i 
spelet. Flera lärare har enligt Barendregt visat intresse för spel då de blivit erbjudna 
att testa produkter, men har sedan tackat nej till inköp då de ansett priset vara för högt. 
I det exempel Barendregt använde kostade spelet 50 SEK per elev7.

6 Vid  förfrågan,  via  e-post  till  Barendregt,  om  källor  till  Gees  och  Squires  teorier  så  hänvisar 
Barendregt  till  Gees  bok  What  Video  Games  Have  to  Teach Us  About  Learning and Literacy 
(2003), en intervju med Gee (http://www.edutopia.org/james-gee-games-learning-video/. Hämtad 
2010-05-05), samt Squires hemsida (http://website.education.wisc.edu/kdsquire/. Hämtad 2010-05-
05). 

7 Detta kan jämföras med läroboksserien Mattestegen, där en elevbok kostar 103–174 SEK (Natur & 
Kultur, 2010).
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För att kunna använda datorspel i klassrummet behöver spelen användas i ett större 
kontext,  och  integreras  i  undervisningen.  På  detta  sätt  ger  spelet  möjligheter  till 
överföring av kunskap mellan de olika formerna av undervisning.

4.5 Datorstöd i matematikundervisningen
Följande stycken beskriver kort IKT, samt en i skrivande stund pågående enkät om 
IKT som finns tillgänglig på NCMs8 hemsida.  Avseendet är att ge  en bild av det 
intresse  som  finns,  och  det  arbete  som  pågår,  av  att  undersöka  möjligheten  att 
integrera datorn som en del av matematiken i skolan.

I  e-postkorrespondens  med  Per  Jönsson,  professor  i  tillämpad  matematik  vid 
Högskolan i Malmö, så skriver Jönsson gällande arbetets problemformulering:

”[...] intressanta och relevanta frågeställningar. För att besvara dessa så  
har vi skapat en enkät om just detta som ligger ute på NCMs hemsida.  
När vi har fått in svar på enkäten kommer vi att kunna kasta ljus över  
dessa  frågor.  Tidsschemat  för  detta  är  att  det  ska  bli  klart  innan  
sommaren.”
(Jönsson, 2010)

Lindblad (2010) nämnde då han intervjuades att  begreppet  IKT är  ett  av de mest 
populära  projektområdena  i  regeringens  pågående  satsning  för  att  höja 
matematikkunskaperna. Lerjéus & Serèn (2010) har gjort en kvalitativ intervjubaserad 
studie om IKT för skolans tidigare år.  De skriver följande om vad läroplaner  och 
kursplaner säger:

”I  läroplanen  för  det  obligatoriska  skolväsendet,  förskoleklassen  och  
fritidshemmet (Lpo 94) uttrycks vikten av att skolmiljön utformas så att  
eleverna med hjälp av datorn kan utveckla sina kunskaper.”
(Lerjéus & Serèn, 2010, s. 1)

”Både i läroplanerna och i kursplanerna blir det tydligt att lärares roll  
är  att  handleda.  Rektorns  ansvarar [sic]  för  att  skolans  arbetsmiljö  
utarbetas   så   att  eleverna   får   möjlighet   att   utnyttja   sig   av  
handledning,   läromedel   av   god   standard   och  annat  stöd  för  att  
eleverna ska kunna söka och förbättra sina kunskaper på egen hand, t.ex.  
genom  datorer  och  andra  hjälpmedel. […]   I  kursplanen  (2000)  för  
matematik  står  att ”Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla  
sådana kunskaper i matematik som behövs  för  att  fatta  välgrundade  
beslut  i  vardagslivet”  (s.26)  samt  att  skolan  har  till uppgift  att  
eleven  ska  ”utveckla  sin  förmåga  att  utnyttja  miniräknarens  och  
datorns möjligheter”  (s.27).”
(Lerjéus & Serèn, 2010, s. 3)

I sammanfattningen av Lerjéus & Serèns arbete skriver de, om pedagogiska spel:

”För  att  respondenterna  i  större  grad  ska  kunna  använda  sig  av  
pedagogiska   spel   i  undervisningen  behöver  de  själva  tillägna  sig  
information kring vilka möjligheter dessa spel utgör. Det verkar som att  
lärarna är rädda att eleverna inte ska lära sig något genom spelen.”
(Lerjéus & Serèn, 2010, s. 26)

8 Nationellt Centrum för Matematikutbildning
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NCMs enkät (NCM, 2010b) ingår i forskningsprojektet  Matematik för den digitala  
generationen, som genomförs vid Malmö Högskola och Lunds Universitet. Projektet 
stöds av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och NCM. Enkäten riktas till 
matematiklärare  och  behandlar  datorstöd  inom  matematiken  –  matematikbaserade 
datorprogram (exempelvis Excel),  matematikundervisningsspel, internetresurser och 
”program för att skapa instruktionsfilmer eller för att analysera filmat material för  
modellering”, dock ej grafritande miniräknare (NCM, 2010b). Resultatet av enkäten 
ska  användas  för  att  bygga  en  webbmiljö  för  teknologianvändning  inom 
matematikundervisningen. Deltagande i enkäten är frivilligt. Enkäten ligger under en 
sektion  på  NCMs hemsida  som heter  IKT i  matematikundervisningen.  Hemsidan 
säger sig ha som ambition att försöka täcka:

”beskrivning och dokumentation av tekniska hjälpmedel som skrivtavlor,  
datorer, räknare, mobiltelefoner, dokumentkameror med mera 
beskrivning och dokumentation av olika programvaror 
aktiviteter, lektionsplanering och material 
material om bedömning av laborativt och datorbaserat arbete 
översikt  över  kunskapsområdet:  styrkor,  svagheter,  möjligheter  och  
begränsningar 
aktuella böcker och artiklar 
aktuella konferenser 
läromedelsinformation 
länkar till intressanta tekniksidor 
diskussionsforum 
kontaktinformation till aktiva teknologianvändare 
forskning inom området.”
(NCM, 2010a)

Enkäten består av fyra delar, A–D, samt personliga uppgifter. Resterande stycken i 
denna del refererar till NCMs enkät (NCM, 2010b).

Del  A  tar  upp  hur  matematiklärarnas  tillgång  till  resurser  för  datorstödd 
matematikundervisning  ser  ut,  i  vilken  utsträckning  sådana  resurser  används  på 
lärarens skola och vilka förutsättningar det finns för att använda dessa resurser. I en 
lista över vilka specifika program och internetresurser som lärarna använder, eller hört 
talas om, så presenteras frågor om 14 olika program (samt ”övriga program”). I denna 
lista  så  benämns  spel  som  ”Spel  och  övningsprogram  som  exempelvis  Chefrens 
pyramid”.

Del B tar upp vilka behov och önskemål lärarna känner att de har gällande hur de kan 
få stöd med användning av datorstöd. Enkäten tar upp både material och personella 
resurser som kan önskas.

Del C ställer  frågor om vad lärarna har för uppfattning om hur elevernas  lärande 
påverkas av datorstödd undervisning. Frågorna tar upp om datorstöd skulle leda till 
problem eller ej, och i så fall i vilken utsträckning, men också i vilken utsträckning 
det skulle vara positivt med datorstöd. Vidare frågas hur viktiga vissa faktorer är för 
att lärare ska kunna använda datorstöd i matematikundervisningen.
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Sista  delen,  D,  består  bara  av  frågan  ”På  vilket  sätt  vill  du  utveckla 
matematikundervisningen i framtiden, när det gäller datorstöd?”.

En av frågorna i den personliga delen är om lärarens skola är del i ett så kallat ett-till-
ett-projekt. Denna typ av projekt har beskrivits av Lindblad (2010) som när en skola 
satsar på att se till att varje elev har en dator.

4.6 Speltestning av Kunskapsstjärnan
Bergsten (2010) berättade att  lärare som använder spel i  matematikundervisningen 
ofta använder gamla spel eller webbaserade gratisspel, vilka inte når upp till samma 
kvalité som de moderna underhållningsspel som eleverna är mer bekanta med. Som 
exempel på gamla spel som fortfarande används nämndes Cheops Pyramid (Alega, 
1992)  och  som  exempel  på  webbaserade  gratisspel  nämndes  en  samling  spel  på 
webbplatsen Kunskapsstjärnan (Kunskapsstjärnan, 2010).

Louise Hagby (Hagby & Geeber, 2009) skriver, i ett av de e-postmeddelanden som 
inspirerade detta arbete, följande gällande matematikundervisningsspel:

De spel som finns är ofta så vansinnigt tråkiga att dagens barn tröttnar 
efter ett tag. […] På den här sidan finns en del länkar till spel som finns 
gratis via nätet. Ofta är inte de spel vi i skolan har licenser på så särskilt 
mycket roligare!

Den webbsida som Hagby länkar till bär titeln Mattelänkar, och är en del av hemsidan 
Annas länkburkar (Annas länkburkar, 2010). Sidan innehåller flera bilder som går att 
klicka  på  för  att  navigera  till  separata  sidor  som  tillhandahåller  spel  eller  andra 
matematiska webbapplikationer. Sidan skriver ingen information om spelen. En av de 
sidor som länkas till är Kunskapsstjärnan.

David Sagestam började göra egna utbildningsspel då han insåg den stora kostnaden 
med att köpa in spel till skolan där han undervisar (Alm, 2008). Sagestam skapade en 
hemsida,  Kunskapsstjärnan,  där  han  publicerade  sina  egna,  men  med  tiden  också 
andras,  spel  för  gratis  åtkomst  och  användning.  Samtliga  av  spelen  på 
Kunskapsstjärnan bygger  på en gemensam värdegrund:  könsneutrala,  religiöst  och 
politiskt  obundna,  demokratiskt  stimulerande  och  fria  från  underhållningsvåld. 
Kunskapsstjärnan var ett av 24 bidrag som tävlade om 2008 års Skolutvecklingspris, 
en tävling som vill främja kreativa idéer i den svenska skolan.

Samtliga matematikspel på Kunskapsstjärnan (2010) spelas direkt i webbläsaren, utan 
att något program behöver laddas ner. Varje spel besöks genom en hyperlänk som har 
en skärmdump knuten till sig, vilken visar hur spelet ser ut. Kunskapsstjärnan har 7 
spel  under  kategorin  matematik:  Räknedosan,  Multiplikationstabellen,  Basketboll, 
Klockan, Kungens tiokompisar, Helikopterjakten och Kycklingräknaren.

Kommande  stycken  beskriver  samtliga  matematikspel  på  webbplatsen 
Kunskapsstjärnan, vad spelaren gör i spelen, hur spelen ser ut och hur de är kopplade 
till  matematik.  Därefter  följer  en  analys  av  spelen,  kopplade  till  de  spelelement, 
spelfaktorer och pedagogiska paradigm som finns beskrivna i 2.2.  Analysens syfte är 
att se huruvida Kunskapsstjärnans spel har vad som krävs för att betraktas som ett 
pedagogiskt medel lämpligt för undervisningsbruk.

Stjärnräknaren
I  Stjärnräknaren  väljer  spelaren  först  vilket  räknesätt  hon  vill  öva  på:  addition, 
subtraktion,  multiplikation eller  division.  Vid addition och subtraktion får spelaren 
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välja en svårighetsgrad, ifall hon väljer multiplikation eller division får hon istället 
välja vilken multiplikationstabell hon vill öva på.

Spelet visar en himmel över en stad. En taluppgift,  exempelvis 1 + 1 =, visas för 
spelaren  och  hon  ska  skriva  in  svaret  på  talet,  antingen  genom att  klicka  på  de 
miniräknarliknande knapparna i spelet, eller genom att använda datorns tangentbord. 
Uppgiften består alltid av två tal som ska adderas, subraheras eller liknande.

Svarar  spelaren  rätt  så  tänds  en  stjärna på  himlen.  Svarar  spelaren  fel  så  får  hon 
försöka igen. Svarar spelaren fel på samma uppgift tre gånger så visas det korrekta 
svaret på uppgiften, och en ny uppgift presenteras. Spelet tar slut då spelaren har tänt 
10 stjärnor på himlen. Vid en avslutad spelomgång berättar spelet att spelaren har tänt 
10 stjärnor,  och hur många försök hon behövde för att  göra detta,  därefter  frågar 
spelet om spelaren vill spela en till omgång.

Räknedosan
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Figur 1: Stjärnräknaren under körning

Figur 2: Räknedosan under körning



På  samma  sätt  som  i  Stjärnräknaren  får  spelaren  först  välja  räknesätt  och 
svårighetsgrad eller multiplikationstabell. Spelupplägget är likt Stjärnräknaren. Istället 
för att tända stjärnor så visas en tidsräknare som ökar varje sekund. Då spelaren svarat 
rätt på 10 tal så visas det hur många försök det tog att svara rätt på 10 tal, samt hur 
lång  tid  spelomgången  tog.  Om flera  spelomgångar  spelas  efter  varandra  så  kan 
spelaren se resultatet från de föregående spelomgångarna.

Multiplikationstabellen
Innan spelet börjar får spelaren välja vilken multiplikationstabell hon vill öva på. 

Spelet visar en matris av knappar, med talen 0–10 längs både X- och Y-axeln. Den 
knapp som finns i en viss koordinat i matrisen visar produkten av faktorerna på X- 
och  Y-axeln.  Två  faktorer  visas  för  spelaren,  och  spelaren  ska  klicka  på  en  av 
knapparna i matrisen som representerar den korrekta produkten. En stjärna finns till 
vänster av matrisen.  Om spelaren klickar  på rätt  produkt så flyttas  stjärnan en bit 
närmare matrisens topp. Spelet är slut då stjärnan har nått toppen av matrisen. Om 
spelaren klickar på fel produkt så visas den korrekta produkten på skärmen.

Basketboll
På  samma  sätt  som  i  Stjärnräknaren  får  spelaren  först  välja  räknesätt  och 
svårighetsgrad eller multiplikationstabell.
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Figur 3: Multiplikationstabellen under körning



Spelaren spelar en stjärna som ska kasta en basketboll i en basketkorg. Basketbollen 
faller  från skärmens topp,  och spelaren måste  ställa  sig under basketbollen för att 
fånga  den.  Spelaren  kan  påverka  svårighetsgraden  genom  att  ställa  in  hur  fort 
basketbollarna ska falla. För att flytta sig ett steg på skärmen måste spelaren svara rätt 
på en talberäkning (samma sorts  beräkningar  som i  tidigare  spel).  Svaret  på talet 
matas in genom datorns tangentbord. Det finns en beräkning i skärmens vänsterkant 
och en beräkning i skärmens högerkant. Svarar spelaren rätt på beräkning till vänster 
så flyttas  stjärnan ett  steg till  vänster och vice versa.  Då stjärnan fångat bollen så 
måste spelaren svara rätt på ännu ett tal för att stjärnan ska kasta bollen i basketbollen, 
om spelaren svarar fel  så missar  stjärnan. Spelet  är slut  då spelaren har kastat  10 
bollar i basketkorgen. Antalet bollar som spelaren har kastat i basketkorgen visas i 
skärmens högerkant.

Klockan
Innan spelet börjar får spelaren välja om hon vill att tiden ska representeras av en 
analog eller en digital klocka. Därefter får spelaren välja en av tio nivåer, där varje 
nivå innehåller olika typer av klocksteg (hel- och halvtimmar, tjugo i- och över, kvart 
över, och liknande). Den 10:e nivån är en blandning av alla steg.
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Figur 4: Basketboll under körning



Spelet presenterar tre bilder, där varje bild visar en klocka med ett specifikt klockslag. 
Spelet uppmanar spelaren att klicka på den bild som representerar ett visst klockslag. 
Om den digitala klockan är vald berättar spelet också vilken tidpunkt på dygnet det är 
(morgon, kväll, natten, etcetera). Varje gång spelaren svarar rätt så tänds en stjärna i 
en  cirkel.  Ingenting  händer  om  spelaren  svarar  fel.  Då  12  stjärnor  har  tänts  är 
spelomgången slut. Spelet berättar att spelaren klarat 12 övningar, hur många försök 
hon behövde, och frågar om spelaren vill gå vidare till nästa nivå. Uppe till höger av 
skärmen visas en stjärna per nivå som spelaren är på. Dessa stjärnor bildar till slut 
mönstret av en större stjärna. Då spelaren klarat nivå 10 så får hon se en animation på 
ett fyrverkeri.

Kungens tiokompisar
Innan spelet börjar får spelaren välja svårighetsgrad.
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Figur 6: Kungens tiokompisar under körning

Figur 5: Klockan under körning



Spelet visar ett antal nedvända kort, vart och ett med ett frågetecken visat för spelaren. 
Om spelaren klickar på ett kort så visas det. Spelaren kan sedan klicka på ett annat 
kort för att visa även det kortet. Om kortens svit (hjärter, ruter, spader, klöver) är lika, 
och  deras  adderade  valörer  blir  10,  så  fortsätter  korten  att  vara  uppvända,  annars 
vänds de ner igen. Spelomgången är slut när samtliga kort är uppvända. I slutet av en 
spelomgång berättar spelet hur många försök det tog för spelaren att vända upp alla 
kort. Svårighetsgraden påverkar hur många kort det finns på spelplanen totalt.

Helikopterjakten

Spelaren  förflyttar  en  helikopter  med  hjälp  av  datormusen.  I  helikopterns  cockpit 
finns en siffra som spelaren ska försöka uppnå genom att addera till, eller subtrahera 
från, en summa. Denna summa börjar på noll då spelet startar, och summan visas hela 
tiden  i  skärmens  nedre högra hörn.  För  att  förändra summan behöver  helikoptern 
kollidera med ett av de många moln som åker förbi på skärmen. Varje moln har en 
siffra  i  sig,  vilken  kommer  att  modifiera  summan.  Spelaren  kan  själv  välja  om 
molnets summa ska addera till, eller subtrahera från, den totala summan genom att 
innan kollisionen med molnet  trycka på A (för addera) eller  S (för subtrahera) på 
datorns  tangentbord.  Om  spelaren  har  addition  eller  subtraktion  aktiverat  visas  i 
skärmens nedre vänstra hörn. Då summan är lika med cockpitens nummer så tänds en 
stjärna längst ner på skärmen, och cockpiten får ett nytt nummer. Då 5 stjärnor har 
samlats in så klarar spelaren spelet, och tillfrågas om hon vill spela igen. Till höger i 
skärmen visas under spelet en mätare, som tickar ner allt medan spelaren spelar. Om 
mätaren  når  botten  så  visas  en  animation  då  helikoptern  kraschar,  och  spelaren 
behöver spela om spelet från början.

Kycklingräknaren
Innan spelet börjar får spelaren välja nivå 1 eller 2. Om nivå 1 väljs så får spelaren 
välja  årstid  (sommar,  höst,  vinter  eller  vår).  Om  nivå  2  väljs  så  kommer  flera 
spelomgångar att spelas efter varandra, och årstiden varierar mellan spelomgångarna.
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Figur 7: Helikopterjakten under körning



I spelet håller spelaren en uppräkningsmaskin i handen, med en siffra och en knapp 
på. Siffran börjar på noll. Om spelaren klickar på knappen så ökar siffran med ett. På 
skärmen syns en miljö (beroende på årstid) och ett antal robotkycklingar som springer 
över skärmen. Spelaren måste klicka lika många gånger på knappen som det springer 
kycklingar  över skärmen,  innan kycklingarna  har sprungit  över  hela skärmen.  Om 
spelaren  lyckas  så  får  hon  en  stjärna,  som  visas  i  skärmens  övre  vänstra  hörn. 
Misslyckas spelaren så får hon prova igen. Då fem stjärnor samlats så får spelaren 
fortsätta med nästa årstid (i nivå 2, annars avslutas spelet) och svårighetsgraden höjs 
(kycklingarna  springer  snabbare).  Beroende på årstid  så  kan det  finnas saker  som 
distraherar spelaren, exempelvis löv som faller över skärmen så att det är svårare att 
se vad som händer. Då spelaren har klarat alla fyra årstider (i nivå 2) så får hon se en 
bild  på  ett  antal  robotkycklingar  som är  samlade  runt  en  ruvande robothöna,  och 
texten ”Grattis! Du vann!” visas på skärmen.

4.6.1 Analys
Av de tre paradigm som Ritterfeld & Weber (2006,  Video games for entertainment  
and education, i Barendregt 2010) (se  2.2) presenterar så använder samtliga spel på 
Kunskapstjärnan  sig  av  förstärkningsparadigmet.  Då  spelaren  klarar  en  uppgift  i 
spelet så belönas hon i majoriteten av spelen på Kunskapsstjärnan genom att få poäng. 
När spelaren klarat spelet så blir hon belönad i form av en gratulation och uppmanas 
att spela igen. I spelet Kycklingräknaren så belönas också spelaren med ny grafik allt 
eftersom spelet fortsätter. Majoriteten av spelet har också en mindre grafisk belöning 
då spelaren svarar rätt på en uppgift (en stjärna som tänds eller en liten animation).

Syftet med förstärkningsparadigmet som sådant är att spelaren ska bli motiverad att 
fortsätta  spela  (och  på  så  sätt  lära  sig  mer)  genom  de  belöningar  hon  får.  I  de 
poängbaserade spelen består dock poängräkningen i det antalet försök spelaren gjorde 
för att lösa tio uppgifter. Även om spelaren inte får högst poäng första gången så är 
sannolikheten hög att hon kommer att få det en efterföljande spelomgång. Det finns 
heller ingen motivation, förutom utmaningen, till varför spelaren ska spela på högre 
svårighetsgrader, då innehållet i spelen är likadant. I spelet Räknedosan presenteras 
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Figur 8: Kycklingräknaren under körning



spelaren med den tid hon spenderade för att lösa uppgifterna, vilket kan ses som en 
poängsättning. Här blir det svårare att uppnå ett optimalt resultat, och spelaren kan 
spela flera gånger för att försöka slå sitt rekord. I spelet Kungens tiokompisar så är det 
också  svårare  att  nå  ett  optimalt  resultat,  detta  beror  dock  mer  på  slump  än  på 
spelarens skicklighet och matematikkunskaper.

Enligt  författaren  uppfyller  Kunskapsstjärnans  spel  inget  av  de  fyra  nödvändiga 
element för pedagogiska spel som presenteras av Malone & Lepper (1987,  Making 
learning fun: A taxonomy of intrinsic motivations for learning, i Barendregt, 2010), 
undantagen  är  spelen  Helikopterjakten  och  Kycklingräknaren.  Inget  av  spelen 
uppfyller alla fyra krav.

Det enda spel som erbjuder valmöjligheter och alternativ är Helikopterjakten. I detta 
spel  behöver  spelaren  anpassa  sig  efter  den  miljö  och  det  spelflöde  som  en 
spelomgång  presenterar.  Spelet  visar  också  fantasi  (förvisso  extern  sådan)  där 
spelarens  helikopter  kraschar om spelaren inte  lyckas  med uppgiften,  spelaren blir 
också utmanad genom en bränslemätare (tidsbegränsning) som visar hur lång tid som 
helikoptern  har  kvar  att  hålla  sig  i  luften.  Spelet  uppfyller  dock  inte  kravet  på 
nyfikenhet, då spelaren kommer att se allt material i spelet första gången hon spelar, 
undantaget  antingen  den  sekvens  som visas  då  spelaren  förlorat  spelet,  eller  den 
sekvens som visas då spelaren klarar spelet. När spelaren väl klarat spelet erbjuds inga 
fler nivåer eller svårighetsgrader, så motivationen att spela spelet igen är låg.

Kycklingräknaren uppfyller kravet om nyfikenhet:  spelaren blir nyfiken på att veta 
hur nästa nivå kommer att se ut och spelet har en tydlig progression. Nytt material 
(förvisso enbart i form av ny grafik) presenteras som belöning då spelaren kommer 
längre in i spelet. Spelet uppfyller inget annat av resterande krav.

Om spelen granskas efter Sendighians & Sendighians (1996) faktorer som  gör att 
matematikundervisningsspel  bidrar  till  att  elever  blir  mer  motiverade  så  anser 
författaren att inget av spelen ger matematiken mening; det upplevs inte som givande 
att klara uppgifterna i spelen. Helikopterjakten och Kycklingräknaren har ett tydligt 
mål, övriga spel går i och för sig att klara, men belöningen är så liten då spelet klaras 
att  den är försumbar.  Samtliga spel ger återkoppling på framgång,  men inte i den 
utsträckning att spelaren känner sig uppskattad då hon gjort någonting bra. Spelen blir 
inte  svårare  med  tiden,  utan  utmaningsnivån  beror  endast  på  den  eventuella 
svårighetsgrad som spelaren valt. Spelen är repetitiva och monotona. Interaktiviteten i 
alla spel utom Basketboll och Helikopterjakten är försumbar, i princip ska spelaren 
bara skriva ett tal rätt eller klicka på rätt knapp. Interaktiviteten i Basketboll är även 
den mycket liten. Det är möjligt att spelen kan få spelaren att associera matematik 
från andra situationer till spelen. Författaren anser dock att om spelens grafik skiljt sig 
mer  från  varandra,  och  om  spelen  hade  haft  ljud  eller  musik,  så  hade  denna 
återkoppling  blivit  tydligare.  Spelen  ger  heller  inget  samband  till  matematiken, 
matematiken är påklistrad ovanpå spelmekaniken. Den stimuli som spelen erbjuder är 
liten. Helikopterjakten och framförallt Kycklingjakten erbjuder finare grafik än övriga 
spel, vilka har låg nivå på grafiken. Inget av spelen erbjuder ljud eller musik.
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5 Slutsatser
5.1 Resultatsammanfattning
Detta  stycke  sammanfattar  de  resultat  funna  under  kapitel  4.  Resultaten  är 
sammanfattade  under  fyra  underkategorier:  kultur,  teknisk  infrastruktur,  utbildning 
och mjukvara. De första tre av dessa underkategorier har valts på grund av arbetets 
avgränsningar, medan mjukvara har valts för att beskriva resultaten gällande själva 
mjukvarudelen  av  förutsättningarna  för  matematikundervisningsspel  i  de  svenska 
skolorna.

5.1.1 Kultur
Det finns på flera håll en positiv inställning till att experimentera och undersöka nya 
former av matematikundervisning. Denna uppmaning kommer från flertalet olika håll; 
skolor,  matematikutvecklare,  regeringen,  organisationer  (exempelvis  NCM)  och 
kommunala  verksamheter.  Att  använda IT och datorer  (eller  så  kallat  IKT)  är  en 
populär  del  av  dessa  nya  undervisningsmetoder,  inte  bara  inom  matematiken. 
Matematiken är dock ett ämne som naturligt kopplas till datoranvändning på grund av 
matematikens och datorns logiska uppbyggnad, varpå matematiken statuerar exempel 
på  ett  ämne  där  IKT  skulle  vara  användbart.  Då  matematikundervisningsspel 
diskuteras som en undervisningsmetod slås begreppet gärna ihop med andra former av 
datorbruk i  undervisningssyfte  och det  är  svårt  att  särskilja  huruvida det  finns  en 
bättre  eller  sämre  inställning  mot  just  matematikundervisningsspel,  än  mot  andra 
undervisningsmetoder som innefattar datorer.

I de fall  då matematikundervisningsspel  specifikt  diskuteras används exempel  från 
webbaserade spel som är tillgängliga gratis, eller gamla produktioner, som exempel 
på spel som används för undervisningsbruk. Det verkar finnas en ovilja för att satsa 
kapital och resurser för att köpa in spel, och den ringa kvalité som exempelvis spelen 
från Kunskapsstjärnan har tyder på att spelen möjligen ses mer som ett roligt inslag i 
vardagsundervisningen  än  som  ett  verkligt  pedagogiskt  medel  som  utnyttjar  de 
fördelar som matematikundervisningsspel  kan ha med avseende på motivation och 
individuell anpassning.

För att matematikundervisningsspel ska ge en effektiv inlärningseffekt så behöver de 
bli en del av den naturliga undervisningen – som en del av skolan. Om spelen används 
sporadiskt  som  en  rolig  distraktion  från  den  ordinarie  matematikundervisningen 
riskeras spelen att klassificeras som lek istället för undervisning, varpå eleverna inte 
bemödar  att  försöka lära  sig  någonting.  Om olika  former  av spel  istället  används 
kontinuerligt i undervisningen redan från årskurs ett så blir spelen lättare och snabbare 
ett naturligt inslag i skolundervisningen.

5.1.2 Teknisk infrastruktur
I  nuläget  finns  svårigheter  administrativt  och  resursmässigt  med  att  tillhandahålla 
både  hårdvara  (datorer)  och  mjukvara  (spel  och  andra  program)  till  alla  elever. 
Datorer är i många fall stationära maskiner belägna i separata datorsalar, och i de fall 
som det finns datorer att tillgå i klassrummen där den ordinarie undervisningen sker 
finns det inte tillräckligt många för att de ska kunna användas av en hel skolklass för 
att  spela matematikundervisningsspel.  Det är  inte helt nödvändigt för elever att  ha 
tillgång till var sin dator för att spela matematikundervisningsspel, då det visat sig ha 
givit gott resultat då elever arbetat i par vid samma dator.
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I och med populariseringen av konceptet IKT, och den växande roll som datorer har i 
vårt samhälle,  ökar skolornas intresse av att  få in fler  datorer i skolmiljön och att 
kunna använda dessa som ett pedagogiskt verktyg. Konceptet att alla elever i skolan 
ska ha en egen bärbar dator har fått en egen term: ”ett-till-ett” eller ”en-till-en”, vilket 
tyder  på  att  konceptet  diskuteras  och  börjar  få  fäste.  Även  användandet  av 
mobiltelefoner  i  undervisningssyfte  har  fått  positiv  respons  från  elever  och  lärare 
(Larsson, 2010). Att gå över till att få in datorer i en sådan stor skala är dock ett både 
tid- och resurskrävande projekt.

5.1.3 Utbildning
I  och  med  den  låga  svarsfrekvensen  från  lärarutbildningarna  som  tillfrågats  om 
huruvida de lär ut hur datorer och spel kan användas i undervisningen, eller ej, så går 
det  inte  att  ge  korrekt  svar  gällande  den  utbildning  som  ges  till  blivande 
matematiklärare. Av de svar som getts har flera lärarutbildningar varit positiva till att 
använda datorer, spel och andra alternativa utbildningsmedel. Studenterna informeras 
om att vilka metoder och teorier som finns, och får i vissa fall även praktisera dessa.  
Vid andra utbildningar så menas att specifik utbildning inte behövs, då läraren själv 
bestämmer och ansvarar för vilka medel hon vill använda i sin undervisning för att 
transportera matematikkunskaper till sina elever.

Om  matematikundervisningsspel  ska  fungera  som  ett  framgångsrikt  pedagogiskt 
medel så behöver lärarna kunskaper om hur spelen ska användas. Nuvarande lärare 
har  generellt  för  dålig  kunskap  om  spel,  och  behöver  fortbildas  om  detta. 
Fortbildningen handlar inte bara om hur själva spelen fungerar, utan också hur övrig 
utbildning relaterad till spelen ska ske; gruppdiskussioner och liknande.

5.1.4 Mjukvara
För att matematikundervisningsspel ska kunna användas av skolorna måste det kunna 
påvisas att spelen ger resultat – det ska kunna bevisas att eleverna lär sig det som 
spelen ämnar att lära ut. Spelens innehåll måste anpassas till matematikens läroplan 
och det spelen lär ut måste stämma överens med lärandemålen inom matematik för 
den årskurs som spelen ämnar användas för. Spelutvecklarna bör vara uppmärksamma 
på  att  en  lektion  är  cirka  50 minuter  lång,  och  bör  således  anpassa  spelen  så att  
eleverna kan komma igång, få ut något av spelandet, samt ha tid att reflektera över sitt 
lärande, under denna tidsperiod.

För  att  spelen  ska  vara  effektiva  räcker  det  inte  med  att  spela  spelen.  Elevernas 
erfarenheter från spelen måste diskuteras och eleverna måste reflektera över vad de 
gjort och vad de lärt sig. Spelen kan med fördel kopplas samman med de matematiska 
koncept som presenterats i den ordinarie undervisningen, för att på så sätt förstärka 
sambandet mellan spel och undervisning.

En av de största styrkorna hos matematikundervisningsspel är den ökade motivationen 
som spelen kan bidra med. För att utnyttja motivationspotentialen behöver spelen vara 
underhållande och få spelarna att leva sig in i spelet, och känna att framgång i spelet 
är ett mål värt att uppnå.

Matematikundervisningsspelen ska försöka få in matematiken som en naturlig del i att 
nå spelets mål, på så sätt sammanfogas undervisningen med underhållning.
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5.2 Diskussion
För att matematikundervisningsspel överhuvudtaget ska kunna användas i de svenska 
skolorna  behövs  en  hårdvaruplattform  som  mjukvaran  kan  användas  på.  Då 
persondatorer är en mycket flexibel plattform som kan användas inom fler skolämnen 
och syften än enbart matematikundervisningsspel så är den ett gott alternativ, särskilt 
med diskussionen kring potentialen hos metoder som IKT och så kallade en-till-en-
projekt.  Bärbara persondatorer  innebär  mindre  logistiska  problem på grund av sin 
ringa  storlek  och  portabilitet  jämfört  med  stationära  datorer.  Om  eleverna  får 
personligt ansvar för varsin dator så minskar systemadministrativa resurser i och med 
att eleverna själva kan utbildas om hur programvara ska installeras.

Om spelen ämnas användas i helklassundervisning så behövs ett stort antal datorer 
finnas  tillgängliga.  Idag  har  inte  alla  skolor  det  antal  datorer  som behövs  för  att 
matematikundervisningsspelen  ska  kunna  användas  i  denna  situation.  Att  köpa  in 
datorer och lära skolpersonalen hur dessa ska användas är ett kostsamt projekt, trots 
detta verkar det finnas förutsättningar för att fler skolor ska göra denna investering.

Att köpa in kommersiella matematikundervisningsspel, eller licenser för att använda 
dessa, kräver pengar från den budget som lärare har att köpa in undervisningsmateriel 
för. Att sedan installera dessa spel och lära ut hur de ska användas kräver ytterligare  
resurser.  Författaren  tror  att  webbaserade  matematikundervisningsspel,  eller  gamla 
spel som köpts in långt tillbaka i tiden, används på grund av den bekvämlighet de 
medför. Lärarna behöver inte ta hänsyn till sin budget, då spelen är gratis eller redan 
finns  tillgängliga,  och  behöver  således  inte  heller  i  samma  utsträckning  motivera 
användningen av spelen.

De  webbaserade  matematikundervisningsspelen  på  Kunskapsstjärnan  är  inte 
utvecklade av professionella spelutvecklare, utan av en lärare, eller en gymnasieelev 
(Helikopterjakten och Kycklingräknaren). Kunskapsstjärnans spel uppnår inte de krav 
och rekommendationer som ställs på ett bra matematikundervisningsspel, varken från 
forskningshållet  eller  skolhållet.  Enligt  författaren  bör  framtida 
matematikspelsutvecklare  se  på  Kunskapstjärnans  spel  som  dåliga  exempel  på 
matematikundervisningsspel,  och  inget  som  nyutvecklade  spel  ska  eftersträva  att 
härma. Att erbjuda spelen gratis i en webbmiljö, med enkla instruktioner, är dock ett 
bra sätt att sprida spelen och se till att de blir använda. För mer effektivt bruk skulle 
en lärarhandledningsguide  behövas,  då  Kunskapsstjärnan inte  erbjuder  information 
om  hur  spelen  kan  sammankopplas  med  ordinarie  matematikundervisning.  Att 
analysera  kommersiella  spel  hade  antagligen  visat  på  större  förutsättningar  att 
användas  i  matematikundervisningen,  då  kommersiella  spel  oftast  har  större 
förutsättningar då de utvecklas (budget, verktyg, antalet utvecklare, med mera).

Författaren anser att ett matematikundervisningsspel skulle få störst spridning om det 
kunde  levereras  på  ett  alternativt  sätt  än  att  skolorna  köper  programvara  och 
installerar  denna  på  sina  datorer.  Idag  finns  förutsättningar  för  att  tillverka 
högkvalitativa webbaserade spel, antingen i 2D eller i 3D. Dessa spel behöver dock 
kompletteras  med handledningsmaterial  till  de lärare som vill  använda spelen, och 
detta handledningsmaterial behöver följas om spelen ska vara framgångsrika. Lärarna 
måste alltså själva lägga ner tid och möda på att lära sig hur mediet ska användas. Ett 
alternativ  till  webbaserade  produktioner  skulle  vara  om något  av  de  företag  som 
tillverkar  matematikböcker  skickar  med  ett  spel  tillsammans  med  boken,  vilket 
förmodligen  skulle  ge  spelen  ett  seriösare  intryck.  Ett  spel  tillsammans  med  den 
ordinarie läroboken skulle också kunna ge tips om hur spelet och boken skulle kunna 
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sammankopplas  i  undervisningen.  Om spel  ska  fungera  som ett  gott  pedagogiskt 
medel så behöver det också hanteras som ett sådant, och i så fall behöver personal 
utbildas och materialet behöver läsas in.

Kulturen  kring  matematikundervisningsspel  är  relaterad  till  kulturen  med 
datoranvändning  i  skolundervisning  överlag.  Författaren  tror  att  spel  blir  mer 
accepterade  som undervisningsmedel  om datorer  i  sig  blir  ett  naturligare  inslag  i 
skolundervisningen. Lärarna får inte se datorerna som något främmande, utan som en 
möjlighet.  För  att  upplysa  om  datorernas  möjligheter  i  undervisningen  behöver 
nuvarande och blivande lärare utbildas och informeras. Förutsättningarna idag för att 
använda matematikundervisningsspel är inte helt goda, dels på grund av bristen till 
hårdvara,  men  också  på  grund  av  den  okunskap  som  finns  kring  datorer  och 
matematikundervisningsspel  vilket  leder  till  att  spelen  inte  ses  som  ett  seriöst 
pedagogiskt medel. Det finns förutsättningar för att matematikundervisningsspel ska 
kunna bli framgångsrikt, men spelen och skolan måste integreras med varandra och 
inte ses som två skilda enheter.

5.3 Framtida arbete
Det  ser  ut  som  att  förutsättningarna  för  matematikundervisningsspel  kommer  att 
förbättras. Intresset för IKT och en-till-en-projekt ökar och i och med det så läggs mer 
energi på vad datorer kan användas för i undervisningssyfte. NCM ska utveckla en 
webbtjänst  för  matematikbruk,  och  denna  skulle  kunna  bli  en  plattform  för 
matematikundervisningsspel. Om NCMs enkät får bra svarsfrekvens så kommer detta 
bringa  mer  ljus  på  de  förutsättningar  som  datorer,  och  elektroniska  spel,  har  i 
matematikundervisningen.

På  några  av  landets  lärarutbildningar  informeras  lärare  om 
matematikundervisningsspel, vilket kan leda till att metoden prövas av utexaminerade 
lärare  i  praktiken  i  framtiden.  Om  mer  frekvent  användning  av 
matematikundervisningsspel skulle ske så skulle detta bidra till kunskapen kring vilka 
förutsättningar skolorna har för att  använda spelen.  Om metoden skulle visas vara 
framgångsrik så finns chansen att den får större spridning, att fler lärarutbildningar 
informerar och undervisar om metoden, samt att existerande lärare fortbildas.

Bra matematikundervisningsspel behöver utvecklas som är anpassade till kraven som 
den svenska skolan ställer. Spelen behöver anpassas till de årskurser som de riktar sig 
mot, samt läroplanen och de lärandemål som finns. För att spelen ska få spridning 
behöver de antingen vara gratis, bifogas tillsammans med befintligt läromedel, eller så 
behöver  spel  först  bli  mer  respekterat  som  läromedel.  Spelutvecklare  behöver 
samarbeta  med  pedagoger,  undervisningsspelforskare,  lärare  och kunniga  personer 
inom utformningen av Sveriges matematikundervisning, exempelvis Skolverket. I de 
fall då finansiering av spelutvecklingen inte täcks av sålda kopior eller  licenser så 
skulle  projekten  kunna  finansieras  statligt,  genom  EU-projekt  eller  av  en  större 
organisation.

Vidare  forskning  skulle  kunna  ha  NCMs  enkät  som  utgångspunkt  i  sin 
problemformulering,  i  det  fall  att  enkäten  får  en  tillräckligt  god  svarsfrekvens. 
Matematikundervisningsspel skulle kunna utvecklas av akademien tillsammans med 
exempelvis  pedagoger  och spelutvecklare  (som föreslås  i  stycket  ovan),  i  enlighet 
med de riktlinjer som finns gällande matematikundervisningsspel, läroplanen och de 
lärandemål  som finns  inom  matematikundervisningen.  Kommande  och  nuvarande 
spel skulle kunna utvärderas genom att låta testskolor (antingen de som redan har ett 
en-till-en-projekt, eller under testperioden förse skolan med tillräcklig hårdvara) pröva 
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spelen.  Genom  denna  utvärdering  skulle  inte  bara  spelen  och  hur  de  påverkar 
inlärningsresultatet undersökas, utan också skolpersonal och elevers inställning till att 
använda spelen i matematikundervisningen.
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Bilaga 1
Hej!

Mitt  namn  är  Erik  Sjöstrand och jag  är  student  på  magisterprogrammet  i  serious 
games  (digitala  spel  för  annat  bruk  än  enbart  underhållning,  t.ex.  lärande)  vid 
Högskolan  i  Skövde.  Jag  skriver  nu  mitt  examensarbete,  vilket  har  som syfte  att 
besvara frågan om vilka förutsättningar den svenska grundskolan (årskurs 4-6) har för 
att använda digitala matematikundervisningsspel i matematikundervisningen.

Min  fråga  är  om  matematiklärarna,  för  årskurserna  4–6,  som  utbildas  vid  er 
lärarutbildning får någon utbildning i hur datorprogram, och i synnerhet datorspel, 
kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i matematikundervisningen? Jag undrar 
även vilka andra eventuella pedagogiska hjälpmedel som lärarna får undervisning i att 
använda (t.ex. böcker).

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Erik Sjöstrand
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