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ABSTRAKT 
Syftet med kunskapsöversikten nedan är att få en uppfattning om hur forskningsfältet ser ut 

gällande digitalt spelbaserat lärande i grundskolan inom ämnet matematik. Syftet har även 

varit att granska forskning, under de senaste tio åren, för att undersöka hur resultaten sett ut 

efter att elever använt sig av digitala verktyg och spel. I denna kunskapsöversikt har 15 

artiklar granskats och kartlagts och utifrån dessa har sedan sex artiklar valts ut för en 

fördjupad analys. Resultaten granskades med syfte att undersöka om det fanns några positiva 

eller negativa effekter med arbetsmetoden gällande elevernas prestation inom ämnet samt om 

elevernas motivation till att lära påverkades. Det uppmärksammades i resultaten att 

majoriteten av eleverna blev mer motiverade av att räkna matematik via den spelbaserade 

metoden. Dock noterades det att det spelbaserade lärandet inte i alla fallen bidrog till 

förbättrade resultat och prestationer inom ämnet. I resultaten lyftes också begreppet 

”bekräftelse” som ett viktigt redskap inom ämnet och som en grundpelare för elevernas 

utveckling. Det visade sig att bekräftelsen kunde mottagas både från läraren och spelen för att 

elevernas motivation skulle öka. Avslutningsvis lyfter vi fram styrkor och svagheter med 

forskningsfältet utifrån analysens mest utmärkande delar. 
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INLEDNING 
I det här arbetet kommer vi att utföra en kunskapsöversikt om vilken forskning som finns om 

spelbaserat lärande inom matematik. Urvalet av åldersgrupp för arbetet är elever i 

grundskolan, åldrarna 7-14. Detta arbete har utförts av två lärarstudenter som läser sjunde 

terminen på Grundlärarprogrammet 4-6 på Högskolan i Borås.  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi att eleverna spelade spel i 

syfte att lära i de teoretiska ämnena. Genom att använda sig av digitala verktyg moderniseras 

undervisningen och det öppnas nya dörrar till utveckling och lärande. Dock väcktes frågan om 

det finns någon forskning om att spel på digitala verktyg faktiskt påverkar elevernas lärande, 

motivation och prestation inom ämnet matematik. Då det enligt svensk skollag (SFS 

2010:800) är ett krav att skolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund är det av stor vikt 

att ta del av det forskningsfält som finns om området, detta för att vara uppdaterad samt för att 

ha kunskap om hur man använder verktygen så effektivt och så givande som möjligt. Genom 

att läraren tar del av forskning kan läraren även enkelt motivera samt verifiera för föräldrar 

och andra parter om att arbetsmetoden är god. Vi har utifrån dessa funderingar valt att bygga 

vårt arbete på forskning om spelbaserat lärande via digitala verktyg inom matematik. Vi har 

mestadels fokuserat på de tidigare åren i grundskolan och hur spel påverkar elevernas 

utveckling inom ämnet.  

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017 (s.56) 

belyser i sitt syfte för matematikundervisning att eleverna ska få tilltro till sin egna 

matematiska förmåga. Genom ett ökat självförtroende och lärda kunskaper ska eleverna 

kunna använda sig av matematiken i ett större perspektiv, exempelvis i vardagssituationer. De 

ska även ha förutsättningarna för att argumentera och förklara olika strategier i matematik. 

Det är vanligt i dagens klassrum att lärare och elever använder sig av laborativa läromedel, 

alltså fysiska redskap för att förvandla det abstrakta till praktiskt för att öka elevernas 

förståelse inom matematiken.  

 

Dock utvecklas samhället hela tiden och blir mer digitalt vilket leder till att skolans 

verksamheter behöver anpassas efter det. Teknologin är idag en stor del av elevernas vardag 

utanför skolan vilket verksamheten kan använda sig av. För att det digitala spelbaserade 

lärandet ska kunna genomföras i skolan behöver eleverna ha tillgång till digitala verktyg som 

exempelvis iPads eller datorer. Genom att inkludera digitala verktyg och spel i 

undervisningen får eleverna chansen att utöva sina praktiska kunskaper i skolan i ett lärande 

syfte.  

 

En annan avgörande aspekt för spelbaserat lärande inom matematik är åtkomsten till ett 

välfungerande nätverk. Detta belyser Skolverket (2016) i en intervju med Berg-Marklund där 

han talar om de kriterier som behöver uppfyllas för att ett spelbaserat lärande ska kunna 

genomföras samt ge resultat. Han menar att genomförandet av att börja inkludera nya 

undervisningsmetoder kan vara svårt nog i ett traditionellt klassrum och därför bör något så 

enkelt som en bra internetanslutning vara det minsta problemet. Dock är det något som ofta 

inte fungerar ute i verksamheterna. Varje gång en lärare planerat en undervisning med stöd av 

de digitala verktygen och olika spel och anslutningen till nätverket inte fungerar går ett 

lärtillfälle förlorat, vilket Berg-Marklund påpekar är problematiskt. 
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Berg-Marklund (2015) lyfter även fram att det finns få studier som påvisar hur digitala spel 

ska användas för att det ska bli ett bra komplement och uppnå de krav som faktiskt måste 

uppfyllas i skolsammanhang. Däremot finns det fler som förespråkar lärospel. För att ett spel 

ska kunna klassificeras som ett lärospel är det flera aspekter som behöver knytas ihop. Ett 

lärospel bör bygga på flera grundpelare och visar sig, enligt Berg-Marklund, ha betydelse för 

meningsskapande för eleverna. Utifrån hans tankar kring uppbyggnaden av lärospel och de 

kriterier som de bör uppfylla blir det tydligt att det behövs forskning kring spelbaserat 

lärande. Det blir även tydligt att det är av stor vikt att lärare tar del av den forskning som 

finns. Detta för att skapa kunskap och förståelse samt för att kunna motivera sitt val att 

inkludera lärospel i undervisningen för elever och eventuellt föräldrar. 

 

Berg-Marklund diskuterar även att det är viktigt att inte släppa eleverna fria med en iPad och 

räkna med att eleverna självmant ska lära sig av spelen. Läraren behöver vara nära eleverna 

och ge dem stöttning samt visa engagemang. Läraren behöver även vara tillgänglig och 

erbjuda hjälp då de stöter på eventuella problem, både praktiska problem med iPaden samt 

hinder när de ska lösa matematiska problem (Skolverket 2016). Detta kopplar vi till LGR11 

där det belyses tydligt att eleverna genom lärarens undervisning ska få möjlighet att utveckla 

kunskaper att använda sig av digitala verktyg samt att kunna använda dem på ett givande sätt 

inom ämnet matematik. De ska få möjlighet att öka sin förståelse för hur de gör olika 

beräkningar och utveckla kunskaper för att granska problemställningar och sedan även kunna 

tolka data (Skolverket 2017).  

 

I verksamheten kunde vi se hur stor betydelse motivationen hos eleverna hade och hur den 

påverkade elevernas känsla och attityd gentemot matematik. Det var för oss tydligt att 

eleverna behöver få kontinuerlig bekräftelse och uppmuntran av läraren, men också få 

bekräftelse genom att stiga i nivåer i spelen. Dessa iakttagelser bidrog bland annat till varför 

vi valt att utgå från detta ämne och få en överblick om vad forskningen har kommit fram till.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med detta arbete är att skapa en översikt om forskning som berör digitalt spelbaserat 

lärande inom matematik. Arbetet har undersökts utifrån elever i åldrarna 7-14 i grundskolan. 

 

Frågeställningen som undersöks i arbetet är: 

• Vad kännetecknar forskning kring elevers utveckling genom spelbaserat lärande i 

grundskolan? 

 

Begreppsdefinitioner 

Game-based learning (spelbaserat lärande) - Undervisning som planerats med fokus på ett 

eller flera lärospel. Spelbaserat lärande är alltså processen som ska skapa lärande hos eleverna 

(Berg-Marklund 2015, ss.15-16). 

Educational games (lärospel) - Begreppet blir aktuellt när ett spel är utvecklat för skolan men 

också används som huvudverktyg i undervisningen (Berg-Marklund 2015, ss.15-16). 

Digitalisering - Innebär att den analog data omvandlas till digitala signaler. Exempelvis 

genom att utföra traditionella uppgifter i en matematikbok på ett digitalt läromedel istället1.  

Motivation - Är en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål. Motivation förklaras genom teorier att det är en avgörande 

faktor till varför en människa handlar på ett specifikt sätt samt varför en människa hellre vill 

göra en sak framför en annan2. 

Prestation - Är ett begrepp som beskrivs som något, framförallt positivt, som har 

åstadkommits eller fullgjorts ofta trots svårigheter. Detta kan exempelvis vara att en elev 

klarat av att skriva ett matematiktest trots stora koncentrationssvårigheter3.  

  

                                                 
1  Nationalencyklopedin, digitalisering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/digitalisering (hämtad 

2017-12-16) 
2 Nationalencyklopedin, motivation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motivation  (hämtad 2017-

12-16) 
3 Nationalencyklopedin, prestation. http://www.ne.se (hämtad 2017-12-16) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/digitalisering
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation
http://www.ne.se/
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METOD 
Kartläggningen av forskningsområdet har vi skapat utifrån Nilholms SMART-metod. Han 

påvisar (2017, ss.45-48) olika aspekter som är viktiga för att forma en strukturerad 

kunskapsöversikt. Det är viktigt att göra ett noggrant urval av forskning och sedan motivera 

olika steg i processen. Detta för att skapa en trovärdighet och ett strukturerat arbete som vem 

som helst kan ta del av. Genom att ha tagit stöd ur viktiga punkter som behövs för att 

genomföra en kunskapsöversikt har vi utformat sökvägar som lett till studier som senare 

kartlagts. Vi har även sökt i Google Scholar efter andra kunskapsöversikter, för på så vis 

skapa ett så tydligt och välarbetat underlag som möjligt.  

 

Nedanför belyser vi hur arbetet har tagit form och hur vi kommit fram till våra utvalda 

artiklar. Vi redogör för vilka kriterier som varit viktiga för vår sortering av artiklar, varför vi 

valt dessa och avslutningsvis hur sökprocessen utförts. Arbetsfördelningen har varit jämn 

under hela arbetsprocessen och vi har samarbetat genomgående under framställningen av 

arbetet. Vi har stegvis bearbetat information från artiklar samt tagit del av kurslitteratur för att 

skapa en röd tråd från början till slut. Vi har läst artiklarna separat för att kunna diskutera 

olika aspekter utifrån våra individuella tankar. Samarbetet har fungerat bra och även 

arbetsprocessen utifrån det tidsperspektiv vi haft.     

 

Databaser 

För att få fram relevant litteratur har vi använt oss av sökningar i olika databaser. I de artiklar 

som vi fann extra intressanta skummade vi även igenom referenslistor, vilka i denna översikt 

inte gav några resultat. För att leta reda på artiklar använde vi oss av tre olika databaser som 

vi fick tips om från bibliotekarier på Högskolan i Borås. För att få en övergripande bild kring 

forskningsområdet gjorde vi första sökningen i Google Scholar. Efter att ha samlat på oss 

olika begrepp gick vi vidare till PRIMO och ERIC. Vi valde dessa databaser då de kändes 

som säkra kort eftersom vi kunde filtrera så allt sökmaterial skulle vara vetenskapligt 

granskat. Där testade vi olika sökvägar för att se vad resultatet blev. När vi skrev in sökorden 

gjorde vi detta i båda databaserna parallellt, för att se om resultaten skiljde sig åt eller om vi 

fick fram samma vetenskapliga artiklar på båda. Det visade sig att resultaten i antal skiljde sig 

åt markant flera gånger. 

 

Sökord 

Då vi bestämt oss för vilket ämne som skulle undersökas vetenskapligt samt vilka kriterier vi 

valt att utgå ifrån blev första steget en övergripande sökning via databasen Google Scholar. Vi 

skrev in sökorden “game-based learning” AND mathematics AND elementary school. Vi 

sökte även med publiceringsåren 2010 och framåt 2017 för att skapa oss en överblick över 

relativt ny forskning. Resultatet blev 2640 sökningar vilka vi bläddrade omkring bland för att 

söka inspiration till begrepp.  Under våra sökningar kom vi i kontakt med olika begrepp där 

vissa efter granskningen visade sig mer utmärkande. Översikten ska beröra dessa utvalda 

sökord: matematik, motivation, prestation, spelbaserat lärande, grundskolan, engagemang, 

lärande och spel. 
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Utifrån dessa ord genomförde vi olika sökningar för att se vad resultaten skulle bli. Efter att 

ha gjort några konstellationer av sökningar kom vi fram till att begreppen game-based 

learning, elementary school, educational games och math var de mest effektiva. De fick bli 

grunden för våra fyra kommande sökningar. De fyra sökningar som vi genomfört bygger på 

sökorden “game-based learning” AND math* AND “elementary school” och “game-based 

learning” AND “educational games” AND “elementary school” AND math*. Det bör 

påpekas att sökningarna varit två stycken i två olika databaser, därav skriver vi att det utförts 

fyra sökningar. 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Vi använde oss av följande kriterier för att finna relevanta artiklar till vår kunskapsöversikt: 

Den forskning som vi har valt att använda oss av var artiklar som var verifierade som 

vetenskapligt granskade, vilket skapar trovärdighet. Utifrån våra sökningar valde vi att inte 

filtrera bort någon forskning beroende på världsdel, utan artiklarna kunde komma från hela 

världen. Detta eftersom forskningen var mycket spridd och vi ville få fram en helhetsbild av 

ett nytt forskningsområde. Tidsspannet vi använde oss av var mellan åren 2010-2017 då vi 

ville ha relativt ny forskning. Ett av våra kriterier var också att undersökningarna skulle vara 

byggda på empiriskt material.  

 

Vi har valt att använda oss av artiklar där deltagargruppen i studierna har varit elever och där 

vi valt att fokusera på deras utveckling. Eleverna i de olika studierna har varit i åldrarna 6-12. 

Däremot har en artikel tagits med då den behandlade enstaka elever i åldrarna 13-14 år. Vi har 

inte lagt någon fokus på vilken klass, vilket kön eller vilken etnicitet eleverna har, utan sett till 

gruppen i sin helhet. 

 

I processen då vi sökt efter artiklar har vi fokuserat på artiklar som behandlar matematiska 

spel som utförts på digitala verktyg. Vi har inte gjort någon speciell urvalsgrupp för verktyg 

utan haft ett öppet synsätt för att kunna undersöka vilka verktyg som använts i olika 

undersökningar. Vi har sökt efter artiklar som är skrivna på svenska eller engelska dock var 

det sistnämnda det enda språk som fanns bland sökningarna. När vi skrivit in våra sökord i 

databaserna har vi valt att skriva dem på engelska, detta för att få ett större utbud då de flesta 

vetenskapliga artiklarna skrivs på engelska. Metoderna som använts i studierna fick vara 

kvalitativa, kvantitativa eller om de använt sig av båda metoderna. Det var för oss viktigt att i 

resultatet och i diskussionen kunna se att informationen samlats in och analyserats på ett 

trovärdigt och noggrant sätt.  

 

Områden som vi valt att exkludera från vår översikt är studier som fokuserat på lärare eller 

föräldrar. Vi har även exkluderat de artiklar som behandlade spelbaserat lärande men inte 

berörde ämnet matematik. Vi har inte lagt fokus på individnivå som exempelvis genus, klass 

eller etnicitet när det kommer till elevgrupperna, utan endast sett dem som informanter.  
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Litteratursökning 

Nedan kommer en beskrivning av hur litteratursökningarna har gått till. Vi beskriver stegvis 

utifrån två olika grupper av sökord i två olika databaser. Vi har sammanställt sökvägarna i 

fyra tabeller, en för varje sökning. Dessa ligger som Bilaga 1-4. 

Sökning I 

Första sökningen i databaserna PRIMO och ERIC gjordes genom sökorden: "game-based 

learning" AND math* AND "elementary school”. Vi valde just dessa begrepp för att de är 

utgångspunkterna i vårt arbete.  

 

I PRIMO blev resultatet 589 träffar totalt. För att minska antalet träffar applicerade vi till att 

materialet skulle vara vetenskapligt granskade och vara publicerade från 2010 och framåt i 

vårt sökfilter. Resultat blev då istället 427 träffar. För att få en tydligare struktur behövde 

sökningen smalnas av ytterligare för att se till att de berör vår kunskapsöversikt i så stor mån 

som möjligt. Vi filtrerade sökningen igen genom att kryssa i alternativrutorna under filtret 

“Ämne” som var benämnda med begreppen “game-based learning” och “educational 

games”. Vi valde just dessa begrepp för att vi ville filtrera bort material som inte berörde 

spelbaserat lärande. Detta resulterade i 116 tidskriftsartiklar återstod. 

 

När vi översiktligt läst igenom artiklarnas titlar blev det klart att matematik inte var skolämnet 

i majoriteten av artiklarna. Vi avgränsade sökningen återigen genom filtret “Ämne” och 

begreppen som berörde matematik nämligen “mathematics”, “mathematics education” och 

“mathematics instruction”. Resultatet blev nu 29 artiklar.  

 

För att arbeta vidare med dessa sökningar läste vi igenom deras abstrakt för att få en överblick 

över varje artikel och dess innehåll. Vi kodade dem utifrån den information vi fick och kunde 

därmed skapa tre grupper. Antingen belyste artiklarna lärarens förhållande till spelbaserat 

lärande, elevernas utveckling utifrån spelbaserat lärande, undersökningar kring hur spel ska 

vara uppbyggda och en artikel kring genus och skolspel. Utifrån den informationen kunde vi 

sortera bort 18 artiklar som inte var relevanta till vår frågeställning i detta arbete.  

 

När vi sökte i ERIC var första steget även här att skriva in sökorden: "game-based learning" 

AND math* AND "elementary school” i sökrutan. Resultatet blev nio träffar. Även om 

sökningen inte gav ett stort utslag behövde vi filtrera genom “peer-reviewed” så att materialen 

var vetenskapligt granskade. Alla träffarna var publicerade från 2012 och framåt, vilket gjorde 

att vi inte behövde filtrera efter årtalet. Efter detta tillägg i filtreringen gav sökningen sju 

träffar som enbart var artiklar.  

 

De sju artiklarna lästes sedan igenom med fokus på deras abstrakt för att i ett tidigt skede 

kunna avgöra om de passade gentemot vårt urval. I resultatet visade det sig att en journal 

“International Journal of Game-based learning” inte var tillgänglig för allmän läsning. Efter 

att ha filtrerat bort de alternativen från sökningen blev resultatet istället fyra artiklar som alla 

var användbara.  

 

  



 

7 

 

Sökning II 

När vi läste igenom första omgången av artiklar fann vi att begreppet “educational games” 

återkom i flera av dem. Därför gjorde vi en ny undersökning där sökorden var "game-based 

learning"AND "educational games" AND "elementary school" AND math*. Återigen gjorde 

vi samma sökning i båda databaserna. 

 

Sökorden "game-based learning" AND "educational games" AND "elementary school" AND 

math* gav 111 träffar i PRIMO. Efter att ha filtrerat så att materialet var publicerat från 2010 

och framåt och att de var vetenskapligt granskade återstod 95 artiklar. För att filtrera 

ytterligare så att sökningen motsvarade det vår översikt undersökte avgränsade vi återigen i 

filtret “ämne”. Efter att ha tryckt i “mathematics education” och “game-based learning” 

återstod 27 träffar. 

 

Efter att ha granskat dessa 27 och dess innehåll kom vi fram till att sju stycken passade in på 

våra kriterier. De vi sållade bort behandlade antingen lärares syn på spelbaserat lärande, 

spelutvecklares syn på spelbaserat lärande i skolan samt artiklar som hade fokus på annat än 

elevers lärande.  

 

Samma sökning gjordes sedan i ERIC där första träffen gav 17 resultat. Då publiceringsår 

redan från början var från 2010 och applicerade vi filtret “peer-reviewed” så att allt material 

var vetenskapligt granskat. Antalet sökningar blev då istället 14. Vi filtrerade sedan bort den 

tidskrift som vi tidigare stött på som inte var tillgänglig, (“International journal of game-based 

learning”), och skummade sedan igenom de åtta återstående artiklarnas abstrakter. Där kunde 

vi ytterligare sålla bort en artikel, vilket gav oss sammanlagt sju artiklar att analysera djupare. 

 
Tabell 1 - Resultat av sökning I & II - 2017-12-06 

 
Sökord 

PRIMO ERIC 

Antal  
träffar 

Efter urval Antal  
träffar 

Efter urval 

“game-based learning” AND math*  
AND “elementary school” 

589 11 9 4 

"game-based learning"AND "educational games" AND  

"elementary school" AND math* 
111 27 17 7 
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Inför kartläggning och analys 

Efter att ha genomfört sökningarna i databaserna gjordes en sammanställning av alla artiklar. 

Några av träffarna återkom vid flera sökningar, vilket gjorde att vi hade flera dubbletter. Efter 

denna sammanställningen blev resultatet 18 artiklar som vi läste mer djupgående. För att 

kunna koda artiklarna lästes dessa och jämfördes mot våra inklusions- och exklusionskriterier. 

Redan i ett tidigt skede märkte vi att ytterligare tre artiklar behövde sorteras bort då deras 

innehåll fokuserade på fel barngrupp. Kvar blev då 15 artiklar som stämde överens med vårt 

syfte. Övergripande information om dessa har sammanställts i Bilaga 5.  

 

Utifrån det tidsperspektiv vi haft och de artiklar som vi fått fram i våra sökningar valde vi att 

utföra analysen i två steg. Den första analysen utgår ifrån alla 15 artiklar medan den andra 

analysen är något mer djupgående och begränsad till sex utav dessa. När vi läste igenom de 

sex utvalda artiklarna insåg vi att ett visst tema återkom i dem, nämligen förhållandet mellan 

elevernas lärande, prestation samt motivation. En nyfikenhet skapades framförallt utifrån 

Hung, Sun & Yus (2015) undersökning som belyste hur elevernas flyt, (flow), inom 

matematik hörde samman med motivation och självförtroende. Valet att exkludera resterande 

nio artiklar gjordes utifrån en egen bedömning om relevans för just denna mer fördjupade 

analys. Vi fann de sex valda artiklarnas resultat extra intressanta då de både framställde 

positiva sidor men också brister inom spelbaserat lärande. 
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RESULTAT 
Kartläggningen och analysens uppbyggnad samt utseende har inspirerats utifrån Nilholm 

(2017). En kartläggning skapades först utifrån de artiklar som blev kvar efter granskningen 

mot vårt urval. Utifrån samlat material exkluderade vi senare nio av artiklarna inför en mer 

djupgående analys av begrepp och resultat. De exkluderade artiklarna behandlade inte de 

begrepp som vi ville fördjupa oss i ytterligare. Den fördjupade analysen sker under rubrik 

Analys II.  

Kartläggning 

En kartläggning av alla 15 artiklar ligger som Bilaga 5. Nedanför kommer en kartläggning 

utifrån olika kategorier på de sex artiklar som vi utfört en djupare analys på.  

 

Tabell 2 Artiklar valda för ”Analys II” 

Titel Författare  Publicerings- 
data 

Publiceringsland Metod Urval Digitalt 

verktyg 

Does Math Achievement 

h’APP’en when iPads and 

GBL are Incorporated into 

Fifth-Grade Math* 

Instruction? 

Jennie M. Carr Journal of 

Information 

Technology 

Education: 

Research 
 
2012 

USA Kvalitativ 

& 

kvantitativ 

Årskurs 

5 
104 

elever 

iPad 

The Effects of Game-

Based Learning on Math 

Confidence and 

Performance: High vs. 

Low Ability 

Oskar Ku, 

Sherry Y. 

Chen, Denise 

H. Wu, 

Andrew C. C. 

Lao & Tak-

Wai Chan. 

Educational 

Technology & 

Society 
 
2012 

Taiwan Kvalitativ 

& 

kvantitativ 

Årskurs 

4 
51 

elever 

Dator 

A Teachable Agent Game 

Engaging Primary School 

Children to Learn 

Arithmetic Concepts and 

Reasoning 

Lena Pareto International 

Artificial 

Intelligence in 

Education Society 
 
2014 

Sverige Kvalitativ 

& 

kvantitativ 

Årskurs 

2-6 
9 skolor 
22 

klasser 
443 

elever 

Dator 

The benefits of a 

challenge: student 

motivation and flow 

experience in tablet-PC-

game-based learning. 

Cheng-yu 

Hung, Jerry 

Chih-Yuan Sun 

& Pao-ta Yu 

Interactive 

Learning 

Environments 
 

2015 

Taiwan Kvalitativ 

& 

kvantitativ 

Årskurs 

2 
52 

elever 

iPad 

Effects of game-based 

learning in an 

OpenSimsupported virtual 

environment on 

mathematical performance 

Heesung Kim 

& Fengfeng Ke 
Interactive 

Learning 

Environment 
 
2016 

USA Kvantitativ Årskurs 

4-5 
5 skolor 
132 

elever 

Dator 

A teachable-agent-based 

game affording 

collaboration and 

competition: evaluating 

math comprehension and 

motivation 

Lena Pareto 

Magnus Haake 

Paulina 

Lindström 

Bjorn Sjöden 

Agneta Gulz 

Educational 

Communications 

and Technology 
 
2012 

Sverige Kvalitativ 

& 

kvantitativ 

Årskurs 

3 
47 

elever 
2 

klasser 

Dator 
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Analys I 

Vi har valt att utföra analysen i två steg. I första analysen kommer alla 15 artiklar att jämföras 

och analyseras. Detta utifrån kategorierna bakgrundsdata, metodval, digitala verktyg och 

urval. Vi har valt att analysera dessa eftersom de tillsammans skapar en god överblick kring 

forskningsarean i sin helhet. Vi har valt att bifoga tabeller till några av underrubrikerna för att 

förtydliga.  

 

Bakgrundsdata 

Under denna rubrik redogörs det för de alla 15 artiklar som framkom utifrån vår sökning. De 

kommer att beskrivas utifrån publiceringsår och land samt vilken tidskrift artikeln tillhört. De 

15 artiklar som framkom i sökningarna hade publiceringsår från 2011 och framåt. Majoriteten 

av artiklarna var utgivna 2012 eller 2016. Artiklarna kommer ifrån 10 olika tidskrifter. Tre av 

dessa, Educational Communications and Technology, Interactive Learning Environments och 

Educational Technology & Society, återkom som tidskrifter där flera av artiklarna varit 

publicerade. Vi kunde se utifrån de resultat som redovisades att alla artiklar byggde på 

empiriska undersökningar. 

 

Forskning om ämnet kunde spåras till flera delar av världen. Utifrån våra sökningar kunde det 

konstateras att 75% av resultaten hade publicerats i Nordamerika eller Asien. Alla dessa 

resultat kom från Taiwan och eller olika delstater i USA.  

 

Tabell 3 Antal artiklar beroende på land 

Länder Antal artiklar per land 

USA X X X X  

Sverige XX 

Taiwan X X X X X X X 

Australien X 

Chile X 
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Metod 

Det är viktigt att metodval görs noggrant och genomtänkt utifrån den undersökning som ska 

genomföras. Utifrån alla de artiklar som framkom i vårt sökresultat kunde det urskiljas att det 

vanligaste metodvalet var att utföra både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. De 

var ofta framställda som en kombination mellan observation, intervju, enkät och skriftlig text. 

Genom kodning eller svarsresultat jämfördes dessa i artiklarnas senare delar, tillsammans med 

för- och eftertest som gjorts på elever sedan tidigare. Detta framställdes som ett resultat. 

Utifrån de två största länderna inom denna översikt, USA och Taiwan, kan vi se en minimal 

skillnad utifrån metodval. Kvantitativ metod var vanligast i de amerikanska artiklarna. I 

studier från Taiwan var det jämt fördelat mellan två grupper av metoder: kvantitativ metod 

och kombinationen av både kvantitativ och kvalitativ metod.  

 

I tabellen nedan går det att urskilja hur vanlig varje metod var beroende på land.  

 

 

Tabell 4 Metodval i varje artikel 

 
Länder 

Metod 

Kvantitativ Kvalitativ Båda 

USA XX 
 

XX 

Sverige 
  

XX 

Taiwan XXX X XXX 

Australien 
 

X 
 

Chile 
 

X 
 

 

Deltagare 

Urvalsgruppen som vi har valt att studera är elever i grundskolan. I artiklarna var det olika 

åldrar på eleverna och därmed gick eleverna i olika årskurser. Dock visade det sig att alla 

artiklarna använt sig av elevgrupper från de tidigare åldrarna i grundskolan, alltså åldrarna 8-

13. Det noterades att det även fanns några elever som var 14 år, dock var dessa ytterst få. 

Valet av storlek på elevgrupperna skiljde sig åt, i vissa fall markant och i andra minimalt. 

Pareto (2014) använde sig i sin studie av 443 elever i olika åldrar, medan Hung, Sun & Yu 

(2015) fokuserade på en elevgrupp som bestod av 52 elever som alla gick i samma årskurs. 

Något som Pareto (2014) dock hade gemensamt med två andra forskare, Heesung & Fengfeng 

(2016), var att deras studie utförts på fler skolor än en. Pareto (2014) använde sig av 

elevgrupper från 9 olika skolor och Heesung & Fengfengs (2016) studie utfördes i 5 olika 

skolor. En faktor som de alla 15 artiklarna har gemensamt är att alla har använt sig av 

blandade elevgrupper gällande kön, klass och etnicitet.  
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Digitala verktyg 

Efter att ha granskat alla 15 artiklarna, och efter att ha sammanställt dem i en tabell, var det 

enkelt att se att de digitala verktyg som majoriteten av forskarna har använt sig av är datorer 

och därefter iPads. Fyra studier baseras på spel på iPads, medan 10 studier baseras på spel 

genom datorer. Hung, Sun & Yu (2015) förklarar att de främst har gjort undersökningar 

utifrån datorer då dessa har varit det vanligaste förekommande digitala verktyget i skolan. De 

påpekar dock sedan att iPads är på väg att slå igenom inom forskningen och i skolans 

verksamhet.  

 

Vi kan även utifrån tabellen konstatera att artikeln skriven av Kim, Buckner, Kim, Makany, 

Taleja & Parikh (2012) skiljer sig från mängden genom att inte använda sig av något av de 

ovan nämnda digitala verktygen. De har i sin studie använt sig av ett verktyg som heter 

Techermate som i sig är ett mobilt verktyg som påminner om en mobiltelefon. Beserra. 

Nussbaum och Grass(2016) använde sig av ett “video game” men som också spelades på 

dator. Dock kunde spelet användas på fler plattformar och det var under utveckling. I alla 

artiklar utom en användes ett verktyg per undersökning.  

 

I tabellen presenteras vilka digitala verktyg som var vanligast förekommande beroende på 

publiceringsland. 

 

Tabell 5 Vanligaste digitala verktyget utifrån publiceringsland 

 
Länder 

Digitalt verktyg 

Dator iPad Annat 

USA X XX X 

Sverige XX 
  

Taiwan XXXXX XX 
 

Australien 
 

X 
 

Chile X 
  

. 
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Analys II 

Begrepp 

Spelbaserat lärande är en arbetsprocess som visat sig vara utvecklande för elever i 

grundskolan (Pareto 2014). Samhället blir mer digitaliserat hela tiden vilket gör att även 

skolan har tagit efter detta i olika mån. Då fler elever får tillgång till datorer eller iPad i olika 

former blir det mer åtkomligt för eleverna att få tillgång till olika spel i skolans ämnen. 

Utifrån de valda artiklarna såg vi ett mönster av begrepp som återkom. Dessa belystes utifrån 

spelbaserat lärande och alla var viktiga delar av elevers utveckling. Begrepp som 

uppmärksammades var ”motivation”, ”prestation”, ”måluppfyllelse” och ”lärandemiljö”. 

Dessa begrepp framställdes som viktiga grundpelare i elevers utveckling. Utifrån dessa 

begrepp framkom det flera svagheter inom forskningsfältet fanns vilka vi kommer diskutera 

vidare i vår diskussion.  

 

Prestation och måluppfyllelse får ett samband utifrån forskarnas undersökningar. Carr (2012) 

ville undersöka sambandet mellan måluppfyllelse och spelbaserat lärande, medan Heesungs & 

Fengfengs (2016) artikel utgår ifrån att spelbaserat lärande med hjälp av rätt lärospel ökar 

prestationen hos eleverna och på sikt deras måluppfyllelse. De diskuterar också huruvida 

kopplingen mellan engagemang och motivation hör ihop med dessa två begrepp. Ku1, Chen, 

Wu, Lao & Chas (2012) redogör för att engagemang och motivation är avgörande för 

elevernas matematiska utveckling. De belyser speciellt hur spelbaserat lärande, genom 

stöttning och engagemang hos eleverna, även ökar elevernas självförtroende. Forskarna 

understryker vikten av ett bra matematiskt självförtroende. 

 

Lärandemiljön blir också ett centralt begrepp inom detta sammanhang. Elever som befinner 

sig i en god miljö där de utmanas, engageras och bekräftas förutspås öka elevernas prestation 

inom matematik. Detta framhålls som viktigt av flera forskare (Heesung & Fengfeng 2012; 

Hung, Sun & Yu 2015; Pareto, Haake, Lindström, Sjödén & Gulz 2012). Utifrån att eleverna 

får möta matematiken i olika omgivningar och situationer bidrar det framför allt till ett ökat 

intresse för matematiken. Det som framkommer som ett frågetecken är dock i vilken mån 

eleverna verkligen kan omforma den kunskap som de får till sig genom spelen och sedan 

överföra till verkligheten. Därmed blir det viktigt att spelutvecklingen konstrueras på 

noggranna grunder och att lärospel väljs in med omsorg av lärare eller ledning. En annan 

aspekt som lyfts fram är också vilket sorts spel som utvecklar eleverna inom matematiken. 

Där behandlas frågor om vardagsrelaterade spel, utmanande spel men också spel som 

behandlar olika ämnen inom matematik, exempelvis aritmetik (Heesung & Fengfeng 2012; 

Hung, Sun & Yu 2015; Pareto 2014). 

 

Resultat 

Vid granskning av artiklarnas resultat kan vi se att det finns både likheter och skillnader. Det 

blev tydligt att det fanns positiva effekter som följder av digitalt spelbaserat lärande samt även 

att det i vissa fall inte resulterat i några effekter alls. Det noterades även i granskningen av 

resultaten att det inte visat sig bidra till negativa effekter för elevernas lärande. Nedan 

kommer en överblick över artiklarnas resultat, för att sedan analyseras ytterligare utifrån 

specifika punkter.  
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Hung, Sun & Yu (2015) påvisar i sitt resultat att spel som har utformats för att kognitivt 

utmana eleverna, challenging games, är mer givande för deras utveckling och motivation än 

spel som kallas för matching games. Det sistnämnda spelet är enklare och syftet med det är att 

para ihop olika föremål eller svarsalternativ. Undersökningen visade också att matching 

games bidrar till att eleverna tröttnade på uppgiften mycket snabbare och att de lättare tappade 

motivationen.  

 

Heesung & Fengfengs (2016) undersökning visade att det gav god effekt att kombinera 

spelbaserat lärande med virtuellt matematiklärande. Denna typ av undervisning får eleverna 

genom ett spel där de har en egen avatar som möter matematiska problem i olika 

vardagssituationer. Resultaten visade att elevernas prestationer inom ämnet ökade samt att 

majoriteten av elevernas motivation växte då de kontinuerligt fick respons på det arbete som 

de utförde genom den virtuella bilden. Undersökningen kunde belysa att det var goda resultat 

när matematiken var kopplad till elevernas vardag, oavsett om de använde digitalt verktyg 

eller inte. Däremot fick den gruppen som använde sig av virtuella hjälpmedlet mer motivation 

samt ökad förståelse.  

 

I Ku1, Chen, Wu, Lao & Chas (2012) studie jämfördes resultaten mellan fyra grupper med 

varandra utifrån självförtroende och förmåga. Det visade sig att eleverna som fick 

undervisning genom spel, oavsett vilken undergrupp de tillhörde, hade en högre tilltro till sin 

matematiska förmåga. Både kontrollgruppen och experimentgruppen visade en förbättring 

inom ämnet, dock fick de som använde sig av spelen högre resultat. Det visade sig också i 

resultatet att de lågpresterande utmärkte sig extra mycket. Något som utmärkte sig i 

experimentgruppen var att deras motivation varade längre då de genom spelen fick direkt 

respons på sina uppgifter. Detta menar forskarna också relaterar till att eleverna får en ökad 

motivation för fortsatt arbete och utveckling.  

 

Undersökningen som utfördes av Pareto, Haake, Lindström, Sjödén & Gulz (2012) 

resulterade i att de kunde visa att spelandet hade en positiv påverkan på elevernas förståelse 

för matematik. Undersökningen visade även på att spelets funktioner, som var uppbyggda 

genom uppgifter som gick ut på att eleverna antingen skulle samarbeta med varandra eller 

tävla mot varandra, ökade elevernas motivation att spela spelet. Däremot fanns det inte någon 

skillnad när det kom till motivation för ämnet matematik. När Pareto (2014) sedan tog 

undersökningen vidare i sin andra studie visade det sig att ingen större skillnad fanns när det 

kom till hur eleverna presterade i de olika grupperna. Båda grupperna lärde sig nya kunskaper 

men där gruppen som använde digitalt spelbaserat lärande hade något högre resultat. En 

positiv effekt visade sig vara att engagemanget ökade hos eleverna genom att de spelade 

spelen.  

 

M. Carrs (2012) studie på nio veckor resulterade i att hon kunde se förändrade resultat på för- 

och eftertesterna, dock var det inga markanta förändringar. Detta bidrog till att hon inte kunde 

fastställa att digitala verktyg och spel förbättrade elevernas prestationer inom matematik. En 

skillnad som var noterbar var att eleverna som använt sig av iPads hade något högre resultat 

på eftertestet men skillnaden var så minimal att man inte kunde avvisa hypotesen om att 

skillnaden skulle vara lika med noll.  
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Effekter av digitalt spelbaserat lärande för elevers utveckling i matematik 

Det finns inga metoder som per automatik skapar lärande hos elever. Framförallt eftersom alla 

elever är egna individer med olika behov. I de olika undersökningarna tar alla forskare tidigt 

upp digitala verktyg och dess samspel med spelbaserat lärande. Dock har undersökningarna 

olika utgångspunkter när det kommer till elevgrupper, olika förmågor och digitala verktyg. 

Artiklarna visar både positiva och negativa sidor av spelbaserat lärande. Tidigare forskning 

hade konstaterat att spelbaserat lärande var något innovativt och gynnsamt för både elever och 

lärare. Det gick att utföra på flera sätt och då digitalisering blir allt vanligare ökar marknaden 

för lärospel (Hung, Sun & Yu 2015; Carr 2012). Alla artiklarna bygger på undersökningar 

som vill se hur digitala lärospel utvecklar eleverna matematiskt och om deras funktion faktiskt 

bidrar till ett högre presterande eller inte. Ku1, Chen, Wu, Lao & Chas (2012) lyfter att då den 

digitala världen tar större plats i världens skolor behöver en ny sorts forskning tas fram. 

 

De redogörs för positiva resultat när eleverna får en kontinuerlig stöttning i sitt arbete med 

digitalt spelbaserat lärande. Både Ku1, Chen, Wu, Lao & Chas (2012) och Heesung & 

Fengfeng (2016) belyste att genom bekräftelse av exempelvis en belöning efter 

måluppfyllelse eller tydlig feedback vid uppgifter så höll sig eleverna motiverade längre. De 

får på så vis en morot att fortsätta och resultaten av forskningen visade en ökning 

kunskapsmässigt. Hung, Sun & Yu (2015) redogjorde dock för ytterligare en faktor. Det 

räcker inte enbart med stöttning, utan eleverna måste också bli utmanade på en lagom nivå för 

att bibehålla motivationen. Detta redogör även Heesung & Fengfeng (2012) för då deras 

undersökning också visade att utmaning låg nära begreppet motivation.   

 

Pareto, Haake, Lindström, Sjödén & Gulz (2012) samt Hung, Sun & Yu (2015) belyser att ett 

antagande kunde göras angående ökningar i elevernas matematiska prestationer. Om 

elevgrupper fick utföra ett tävlingsmoment i grupp eller i samarbete med varandra visades ett 

positivt resultat. Dock framkom denna ökning även om eleverna hade en vanlig 

matematiklektion, utan spelbaserat lärande. Det som dock framkom specifikt för digitalt 

spelbaserat lärande var att eleverna hade högre resultat när det kom till att vilja lära, vilket 

också på sikt kunde ha en positiv inverkan på deras förståelse för matematik. 

 

Pareto (2014) och Carrs (2012) studier, däremot, redogör båda för att det inte kan dras någon 

tydlig parallell mellan ökad prestation i matematik och spelbaserat lärande. Pareto beskriver 

att det som kunde konstateras var att motivation för själva spelet ökade, men inte för ämnet i 

sig. Carrs (2012) visade på att det inte heller fanns något synligt samband mellan prestation 

och spelbaserat lärande. Hon analyserar dock sin egen forskning och framhåller att det kan ha 

med studiens upplägg att göra. Carr hade tydliga instruktioner om hur undersökningen skulle 

genomföras. Det visade sig att lärarna inte hade följt instruktionerna till fullo vilket hon anser 

är en påverkan på resultatet. 

 

Ku1, Chen, Wu, Lao & Chas (2012) visade en ökning för elever som fick undervisning  

genom spelbaserat lärande och ett pedagogiskt spel. Deras undersökning utgjordes av elever 

som kategoriserats i olika grupper, utifrån prestationer inom matematik. Resultatet visade en 

ökning för både starka och svaga elevgrupper inom matematik genom spelbaserat lärande. 

Heesung & Fengfeng (2016) hade liknande positiva resultat, vilka de framförallt framhöll då 

deras spel byggde på verklighetstrogna situationer. Här framgick det även att traditionell 

undervisning baserad i klassrummet även behöver inslag från elevernas vardag för att öka 

deras förståelse. 

 

  



 

16 

 

Nedan presenteras en tabell som sammanställer effekter av spelbaserat lärande i matematik. 

Positiva effekter är om det framkommit något bra av att använda spelbaserat lärande i 

elevernas undervisning. Inga effekter påvisar att ingen skillnad kunde utgöras av digitala spel 

och negativa effekter belyser att spelbaserat lärande medfört något negativt för eleverna. 

 

Tabell 6 Effekter av spelbaserat lärande på elevers utveckling 

 

Artiklar 

Resultat av undersökningar 

Positiva 

effekter 

Inga 

effekter 

Negativa 

effekter 

The benefits of a challenge: student motivation and flow 

experience in tablet-PC-game-based learning. 

X X 
 

Effects of game-based learning in an OpenSimsupported virtual 

environment on mathematical performance 

X 
  

The Effects of Game-Based Learning on Math Confidence and 

Performance: High vs. Low Ability 

X 
  

A teachable-agent-based game affording collaboration and 

competition: evaluating math comprehension and motivation 

X X 
 

A Teachable Agent Game Engaging Primary School Children to 

Learn Arithmetic Concepts and Reasoning 

X X 
 

Does Math Achievement h’APP’en when iPads and GBL are 

Incorporated into Fifth-Grade Math* Instruction? 

 
X 
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DISKUSSION 
Vår kunskapsöversikt har utgått utifrån vårt syfte och vår frågeställning. Vi ville undersöka 

vad som kännetecknade forskning om spelbaserat lärande för grundskoleelevers utveckling 

inom matematik. Under processen har vi stött på styrkor och svagheter inom detta område 

som vi kommer att belysa nedan. Det som kommer att diskuteras är de teman som kom fram i 

vår analys. Nilholm (2017) beskriver att det kan vara bra att belysa styrkor och svagheter i 

översikten. Vi har här nedan valt att sammanslå dessa till en rubrik då vi upplevde att de två 

grundar sig i varandra. 

 

Styrkor och svagheter 

Digitalt spelbaserat lärande blir allt vanligare i dagens skola. Olika digitala verktyg tas in i 

klassrummet och fler elever får tillgång till sina egna teknologiska apparater. Därför var det 

förvånande när vi utifrån våra sökningar upptäckte att det inte fanns så mycket forskning om 

digitalt spelbaserat lärande och framförallt inte i samband med matematik. Vi kunde ganska 

omgående se ett mönster där majoriteten av forskningen tog upp sambandet mellan 

spelbaserat lärande och elever med svårigheter inom olika ämnen. Vi hade velat se mer 

forskning om samspelet mellan matematik och spelbaserat lärande, då det utifrån vår 

kartläggning verkar lovande.  

 

I vår kartläggning märkte vi att det fattas forskning kring matematiska ämnesområden och hur 

dessa kunde undervisas specifikt utifrån ett lärospel. Vi har upplevt under våra 

praktikperioder att lärospel används i tron om att de bidrar till något bra och gynnar lärande, 

vilket det inte alltid visats göra. Som vi nämnde tidigare, så ska skolan vila på en vetenskaplig 

grund, vilket vi i detta fall märkt ofta saknas. Genom stöttning utifrån forskning om varför 

spelbaserat lärande är bra och hur det bör användas kan lärare lätt motivera varför man väljer 

den metoden. Utifrån vad som påvisas i forskningen så är detta område på väg att växa i 

omfång. 

 

Forskningsfältet visar att det finns material att hämta från hela världen. I våra sökningar 

förekom det ett flertal länder men i vår kartläggning som finns i Bilaga 5 visas fem olika 

länder. USA och Taiwan är de länder som verkar vara ledande inom detta forskningsområde. 

Vi kunde se att flera av undersökningarna från Taiwan visade på positiva effekter kring 

digitalt spelbaserat lärande och matematik. Framförallt när det kom till att förbättra elevernas 

självförtroende. Detta förtydligar även Ku1, Chen, Wu, Lao & Chas (2012) och de menar att 

många elever har sedan tidigare en negativ inställning till ämnet matematik i Taiwan. Vid 

kartläggningen försökte vi uppmärksamma detta och även kartlägga effekter som inte ansågs 

vara gynnande för att forskningen skulle anses trovärdig. Artiklarna från USA hade en 

bredare forskningsarena och visade på olika resultat. Även om vi fann två artiklar från Sverige 

så framkom det tydligt att europeisk forskning är begränsad inom detta område. 
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Som vi kunde se i vår analys fanns det en stor spridning bland urvalsgrupper i 

undersökningarna. Vår första tanke var att göra en kunskapsöversikt utifrån år 4-6. Vi 

noterade dock att det var svårt att förhålla sig till ett så avsmalnat åldersspann och därför blev 

det istället fokus på grundskolan. Här fanns det ett brett utbud, allt mellan första klass upp till 

högstadiet. Det bidrar till översikten på ett positivt men också negativt sätt. Genom att hålla 

åldersgruppen bred kan fler perspektiv tas fram för varför spelbaserat lärande är bra samt hur 

det bör användas. Dock anser vi att det hade varit intressant med mer forskning så att 

översikten går att specificera. Det händer mycket under åren i grundskolan. För att verkligen 

kunna sätta sig in i varför spelbaserat lärande är bra och hur det bör användas i skolan så 

spelar årskursen roll. Vi fick, trots allt, fram ett brett spann mellan åldersgrupperna, vilket 

denna gång gav en positiv effekt.  

 

Det gick att urskilja en variation av metoder utifrån våra artiklar. Det fanns en bredd mellan 

kvantitativ metod och kvalitativ metod, där merparten av forskarna hade använt båda metoder. 

Eftersom undersökningarna har gjorts på olika sätt så skapar det rum för oss att jämföra, men 

också se till att forskningen blir trovärdig. Ju mer material som har samlats in desto tydligare 

slutsatser kan dras. Eftersom spelbaserat lärande jämfördes med så många olika begrepp 

behövdes många olika test göras för att forskarna skulle kunna se en förbättring eller inte.  

 

Även om det saknades forskning inom området kunde det ändå hittas spännande aspekter i 

den nuvarande samt aspekter att ta vidare till framtida forskning. Spelbaserat lärande inom 

matematiken visar hur en viktig interaktion skapas mellan olika faktorer som motivation, 

engagemang, prestation och måluppfyllelse. Om dessa faktorer kan stärkas hos eleverna så 

finns det chans till ett utvecklat lärande genom den digitala världen. Eftersom spelbaserat 

lärande ses som en arbetsprocess blir det en ny typ av klassrumsmiljö. Även om det inte alltid 

visade ett ökande i måluppfyllelse för eleverna så anser vi att en ökad motivation på sikt kan 

bidra till detta. 

 

Lärarens roll är viktig för att denna undervisningsmetod ska fungera bra. Det bör skapas en 

förståelse mellan hur spelbaserat lärande ska användas och på vilket sätt det kan bli ett nytt 

fokus för prestation och måluppfyllelse inom matematik. Det är lätt att digitala lärospel enbart 

används som underhållning eller motivation. Tyvärr är det många verksamma lärare som 

använder digitala verktyg som ett komplement istället för vad det är, ett verktyg. Vi hade 

gärna sätt att flera lärare utmanade sin egen undervisning och satte sig in i vad digitalt 

spelbaserat lärande är. Vi hade även velat se tydligare forskning kring elevers egna 

uppfattning kring spel i skolan. Men även lärares syn på elevers utveckling.  

 

Vår kunskapsöversikt har gett oss flera nya perspektiv om digitalt spelbaserat lärande men 

även bekräftat något vi antagit från början. Området är relativt nytt och det finns forskning, 

men inte i en så bred form som vi önskat. När vi analyserar vårt tillvägagångssätt anser vi att 

vårt metodval var strukturerat och noggrant genomfört. Vid diskussion kring vald metod är vi 

båda ense om att det blev som planerat, där vi förklarat hur vi gått tillväga men också varför. 

Vi anser att vi gjort ordentliga sökningar även ifall det blev fyra stycken. Vi har försökt att 

göra detta på ett noggrant sätt för att förebygga missförstånd. Något som vi diskuterat är om 

vi från början skulle genomfört en mer utförlig sökning i Google Scholar för att bekanta oss 

ytterligare med ämnesområdet samt även sökt efter användbara artiklar. Detta valdes dock 

bort eftersom vi kände oss mer bekväma med ERIC och PRIMO samt att det på sikt blev 

tidsbrist i arbetet.  
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Avslutning 

Genom att göra denna kunskapsöversikt har vi skapat oss en plattform om vad som 

kännetecknar forskning kring spelbaserat lärande i matematik. Elevernas lärande bör alltid 

vara i fokus och utifrån de studier som det redogörs för här är spelbaserat lärande en god 

grund att bygga på för dagens elever. Då skolan går över till att bli allt mer digitaliserad 

behöver även kunskaperna kring digitala verktyg i sig utvecklas, men också läromedel på en 

digital plattform och de lärospel som finns tillgängliga behöver utvecklas. Lärare behöver få 

chans att förstå plattformen och eleverna behöver få undervisning, så de förstår att digitalt 

spelbaserat lärande ger kunskap och inte bara är en lustfylld sysselsättning. Engagemang och 

motivation är bra adjektiv för eleverna, dock behöver det även belysas att prestation och 

måluppfyllelse kan förbättras eller åtminstone utvecklas genom digitalt spelbaserat lärande. 

Detta är en forskningsfråga att ta vidare in i framtiden.  
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