
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap 

 

Digitala verktyg och spelifiering i 
matematikundervisning inriktning grundskolan 

F-3 

 
Camilla Karlsson 

2019 
 

Examensarbete, Avancerad nivå, 30 hp 
 

Matematik 
  

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i  
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 

 
Handledare: Sören Hector 

 
Examinator: Mirko Radic 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning:  

På grund av digitaliseringskravet i läroplanen för årskurs f-3 och spelifieringens utveckling av 

interaktiva program så har arbetet fokuserat på hur och i vilket syfte digitala verktyg används 

inom matematikundervisningen i grundskolan f-3 samt om lärares kunskap om spelifiering 

kan påverka elevers resultat när de arbetar med interaktiva program inom matematiken. 

Undersökningar gjordes via en enkät och intervjuer med fyra verksamma lärare med olika 

bakgrund. Resultatet visade att digitala verktyg används ofta i matematikundervisningen och 

att den största anledningen till det var i motivationssyfte samt att det går att individualisera 

uppgifter. Begreppet spelifiering hade lärarna inte full kunskap om, men de var överens om 

att det är viktigt för lärare att lära sig mer om begreppet för att kunna maximera sin 

matematikundervisning. Den viktigaste slutsatsen blev att spelifiering är något som lärare 

måste komplettera sin kunskap om för att matematikundervisningen ska bli bättre samt mer 

individualiserad. 
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1 INLEDNING 
 

Det här arbetet syftar till att ta reda på hur digitala verktyg används i 

matematikundervisningen i åk f-3, samt i vilket syfte interaktiva program används. Det finns 

väldigt lite forskning på vad digitala verktyg och interaktiva program ger för 

matematikkunskaper eftersom det är relativt nytt.  

Anledningen till uppkomsten av arbetet är egna iakttagelser under VFU-er, där motsatt effekt 

av användandet av digitala inslag har iakttagits. En viktig del av iakttagelserna gjordes på en 

VFU-skola som deltog i försöken med Vektor när det programmet kom ut. Vektor är ett 

forskningsbaserat program som syftar till att utveckla olika moment inom matematiken, 

såsom minnesträning, spatial förmåga, symbolik samt problemlösning. Programmet är 

programmerat så att det känner av elevens kunskaper och anpassar sig efter elevens egen nivå. 

Varje avslutat moment ger en belöning. Det ska leda till en högre motivation för eleven när 

den arbetar på sin egen nivå och efter sin egen kunskap, men jag har sett en annan effekt av 

programmet. För de elever som redan var duktiga på matematik gick det bra att använda 

programmet men för de som hade svårigheter så blev det jobbigare. De eleverna tyckte att det 

var tråkigt, jobbigt och tjatigt när momenten upprepade sig och det slutade med att de inte 

gjorde någonting under lektionen. Under en annan VFU gjordes iakttagelser över andra 

program, Bingel och Matteportalen. De är utformade som Vektor med ett belöningssystem 

som ska ge ökad motivation, men det som uppmärksammades var att elever slarvade sig 

igenom uppgifterna för att på kortast tid få så många belöningar som möjligt. Frågan som 

uppkom då var hur effektiva dessa program egentligen var i undervisningen och om de ger 

eleven någon kunskap i matematik? Under efterforskningarna kring det här området, stöttes 

begreppet spelifiering på. Spelifiering är själva utformningen av dessa program och de har ett 

syfte med sin utformning och sina belöningssystem. Ju mer som lästes på så föddes en ny 

fråga; Kan lärarnas kunskap om spelifiering ha något att göra med utgången av hur eleverna 

använder programmen? Måste lärare läsa på om spelifiering för att kunna utnyttja digitala 

verktyg på ett rättvist och korrekt sätt som ger eleverna den kunskap de behöver? Det blev 

grunden till det här arbetet som det förhoppningsvis ger svar på. 

1.1 Bakgrund 

 

Det här stycket kommer ta upp bakgrund till arbetet i form av definition av olika begrepp. 

Definitionen finns med för att förtydliga de begrepp som används igenom arbetet och då 

främst i litteraturgenomgången. 

 

1.1.1 Digitala verktyg 
 

Ordet digital kommer från latinets ord för siffra. I realiteten innebär det att digitala verktyg är 

programmerade med siffrorna 1 och 0 i en mängd olika kombinationer, i en komplicerad 

process som skapar maskinernas minne och kapacitet (NE, 2019). Begreppet digitala verktyg 

kan omfatta många olika tekniska verktyg som används som hjälpmedel vilket kan göra 

begreppet svårtolkat. Det omfattar kamera, surfplattor, tv, smartboards, datorer eller 

exempelvis projektorer.  (Skolverket, 2018a). I det här arbetet kommer digitala verktyg främst 

att syfta till datorer och iPads. 
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1.1.2 Interaktiva program 
 

Interaktiva program är datoriserade program som kräver en interaktion med användaren. Det 

innebär att användaren kan använda ett program på digitala verktyg som ställer en fråga och 

användaren svarar på frågan. Med andra ord sker användandet som en samverkan mellan 

datorprogram och människa (NE, 2019). Interaktiva program i det här arbetet kommer främst 

röra de som finns inom matematiken riktade till årskurs f-3. 

 

1.1.3 Spelifiering 
 

Det finns ingen allmän definition av vad spelifiering (eng. gamification) som begrepp 

egentligen står för men det omfattar hur spelelement och designtekniker från spel tas ur ett 

spelkontext och används på ett annat sätt. Enkelt förklarat innebär det att motivationsverktyg 

som medaljer, poäng och topplistor samt utformning och narrativ används i situationer som 

inte är kopplade till spel (Palmquist, 2018). I det här arbetet kommer spelifieringen främst att 

handla om interaktiva program som används i matematiken. 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Det här stycket presenterar relevant forskning och litteratur i området relaterat till 

frågeställningarna. 

 

1.2.1 Digitalisering i skolan 
 

Dagens skola genomgår en förändring där digitaliseringen kan ses som en revolution som 

möjliggör och underlättar för det kunskaps och informationssamhälle som vi lever i. 

Samhället har genomgått en stor förändring de senaste 50 åren och information är mer 

tillgänglig än någonsin tidigare, vilket ger både möjligheter men som också kräver ansvar och 

ett nytt sätt för lärare att tänka kring undervisning (P Lundgren, 2014).  

På grund av ett förändrat samhälle där det digitala tar alltmer plats i samhället så har 

regeringen beslutat att införa digitalisering i undervisningen redan i grundskolan. Några av de 

nya förordningarna som skrevs in i läroplanen 2018 för grundskolan f-3, var att: 

 

• “eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter 

och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.” 

• “Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin 

förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt 

och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och 

förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna 

förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap.” 

• “Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både 

möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.” 

• “Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande” 
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• “Läraren ska arbeta så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar 

kunskapsutveckling” 

•  “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att 

använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, 

bland annat skolbibliotek och digitala verktyg” 

•  “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära 

av varandra för att utveckla utbildningen” 

•  “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att skolbibliotekets verksamhet används 

som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 

kompetens” 

                                                                                           (Skolverket, 2018a) 

 

Det digitala syns numera tydligt i läroplanen och verkar för att elever ska få en chans att 

använda digitala verktyg i sin undervisning, vilket studier tyder på att det blir allt vanligare 

(Buckley, DeWille, Exton, Exton and Murray, 2018). Dock har skolverket publicerat 

forskning som trycker på vikten av att läraren har en medvetenhet och perspektiv på lärande i 

undervisning med digitala inslag samt att lärarens förkunskaper har en stor betydelse. Gamla 

roller och invanda praktiker utmanas med det nya sättet att arbeta och tänka och lärare kan 

behöva stöd och vidareutbildning inom digitalisering, för att kunna skapa meningsfulla 

lärsituationer för eleverna (Skolverket, 2019). Digitalisering i undervisningen kan enligt 

Skolverket också fungera bra för att motverka segregation och främja inkludering. 

Digitalisering medför en ökad medvetenhet av andras levnadsvillkor samt främjar det 

demokratiska tänkandet, men det medför också ett större behov av källkritik. Det påpekas att 

digitalisering i undervisningen kan underlätta inkludering för nyanlända elever samt elever 

som ligger på olika nivåer kunskapsmässigt eftersom digitala verktyg kan anpassas efter 

elevernas kunskapsnivåer men också ställas in på olika språk vilket kan underlätta 

undervisningen. Viktigt att påpeka är att det är lärarens roll och planering som är det 

avgörande för hur effektiva de digitala verktygen är i undervisningen (Skolverket, 2018b). I 

en relativt ny forskning där användning av digitala verktyg hos lärare i lågstadiet undersöktes, 

visade det sig att det var en del skillnader i hur lärarna förhöll sig till digitalisering och 

digitala verktyg i stort. Studien visade att manliga lärare förhöll sig mer positiva än kvinnliga 

lärare. Dock påpekades det att de lärare som från början var positivt inställda till digitala 

verktyg och som ansågs sig vara kunniga inom området, ökade sin kunskap genom sin attityd. 

Det innebär att en självsäkerhet inom området ökar kunskapen på sikt även om den inte finns 

där från början. Vidare kom studien fram till att ju mer lärare använder digitala verktyg i 

undervisningen, desto bättre blev de på att hantera dem. Detsamma gällde för användning av 

internet vilket ökade kunskapen om digitala verktyg och ledde till att lärare blev mer positivt 

inställda till att arbeta med dessa. Som motsättning till det visade det sig också att mer 

användning av digitala verktyg och internet inte ledde till att kunskapen om hur verktygen 

används på bästa sätt ökades. Tvärtom ökade i stället missbrukandet och det felaktiga 

användandet av dem även om kunskapen om hur verktygen används i sig ökade. Med andra 

ord ökade inte omdömet med kunskapen om hur verktygen bör användas, vilket är ett av de 

kritiska aspekter som forskningen påpekar är lärarens viktigaste del att lära ut till eleverna 

(Çiftci & Aladağ, 2018). 
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Trots att Säljö, Liberg och Lundgren (2014) påpekar att konsekvenserna av digitaliseringen 

inte har lyfts fram än så påpekar de också att dagens barn kommer i kontakt med internet och 

digitala verktyg i tidiga åldrar. Undersökningar visar att nästan hälften av alla tvååringar i 

Sverige är aktiva på internet genom spel och youtube. Vidare finns det undersökningar som 

visar att det idag finns fler digitala verktyg i ett klassrum än det finns elever och lärare, 

inräknat mobiler, datorer och surfplattor. Digital teknik är inte ursprungligen utvecklad för 

skola och lärande, men med den rådande trenden i hur digitala verktyg används så ökar också 

inslagen av IKT i skolan. Skolan måste således anpassa sig efter eleverna och deras värld i 

undervisningen. Det leder till att undervisningen kommer att se annorlunda ut än tidigare och 

att lärarens roll förändras. Istället för att vara den som lär ut information till eleverna kommer 

läraren nu att agera som en vägledare som hjälper eleverna hur de ska tänka och förhålla sig 

till en digitaliserad värld (Säljö, Liberg och Lundberg, 2014). 

 

1.2.2 Interaktiva program och digitala verktyg i matematikundervisningen 
 

Eftersom digitaliseringen har förändrat världen och skolan i stort, så har den också haft en 

inverkan på matematikundervisningen. Nationellt Centrum för matematik (NCM,2019), vars 

uppgift är att stödja matematikutvecklingen i förskola och skola, stöttar användningen av 

digitala verktyg i matematikundervisningen. Centrat har också tagit fram material för lärare 

att använda i klassrummet med hjälp av digitala verktyg. NCM påpekar att digitala verktyg 

kan hjälpa elever att lära sig om matematik och undersöka uppgifter som annars inte hade 

varit möjligt, men att det bygger på att läraren har en stor digital kompetens. Det innebär att 

läraren i praktiken måste kunna: 

 

• se elevernas förutsättningar 

• sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål 

• göra en didaktisk analys av innehållet 

• se möjligheterna som digitala verktyg ger. 

       

NCM inrättades efter ett regeringsbeslut 1999 och skolverket har sedan 2011 i sin nya 

läroplan, skrivit in riktlinjer för användning av digitala verktyg i matematikundervisningen. 

Under kursplanen i matematik för grundskolan inriktning f-3 står det att: 

 

• “Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska 

eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda 

digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och 

matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.” 

               (Skolverket, 2018a).  

 

Under det centrala innehållet för årskurs f-3 står det att:  

• “Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. 

Metodernas användning i olika situationer.” 

• “Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva 

resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.” 

                                                                                                                      (Skolverket, 2018a). 
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Eftersom Skolverket inte skriver ut specifikt vilka hjälpmedel som ska användas (Skolverket, 

2018a) så gör det att det är fritt för läraren att lägga upp sin undervisning med det hjälpmedel 

som passar bäst för lektionen. Eftersom teknologin har utvecklats så fort och trots att 

tillgängligheten till digitala verktyg finns i nästan alla klassrum, så har det lett till att en del 

lärare har svårt att anpassa verktygen till lektionerna. Lärare måste således förbättra sina 

strategier för att utvärdera innehållet i programmen samt hur dessa ska användas (Çiftci & 

Aladağ, 2018).  

 

Forskningen om effekten av interaktiva program inom matematiken är minimal, framförallt i 

Sverige. Förmodligen kommer forskningen att öka nu de närmaste åren. 

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som har forskat i effekten av användandet av 

interaktiva program inom matematiken. Det forskningen kom fram till är att det tycks vara 

positivt för matematikinlärningen att använda interaktiva program som ett komplement till en 

för övrigt varierad matematikundervisning. Som motsats till det påpekar de att det går inte att 

dra slutsatser om en matematikundervisningen skulle bli lika positiv utan digitala verktyg. En 

förutsättning för att matematikundervisningen med interaktiva program ska ge någonting 

visades genom forskningen att läraren är väl förtrogen med programmet. Forskningen drog 

slutsatsen att ett positivt resultat vid användningen kom av att läraren kunde individanpassa 

programmen och själv navigera i dem. Dessutom visade det sig att programmen främst gav 

resultat när de användes som komplement till annat och i samspel med andra, trots att 

programmen är konstruerade som ett självständigt arbete (Skolforskningsinstitutet, 2017).  

 

Trots att det inte finns mycket forskning om hur interaktiva program används av barn och vad 

det leder till kunskapsmässigt i matematik. Anledningen till det är att forskningen är relativt 

ny på området och att resultatet av hur elever påverkas kunskapsmässigt inte har gått att 

uppskatta fullt ut än. Vad forskningen dock påpekar är att barn idag lär sig snabbt hur de ska 

navigera med digitala verktyg och hur de ska använda olika program, ofta snabbare än vuxna, 

vilket leder till att vuxna måste finnas där som en vägledare för att se till att barnen använder 

programmen och verktygen på rätt sätt (Hsi, 2007).  

 

1.2.3 Leken och spelens betydelse för inlärning 
 

Lev Vygotskij, en rysk psykolog, verksam under tidiga 1900-talet och vars teorier är aktuella 

än idag, var förespråkare för det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet 

handlar om hur människor tar till sig kunskap i förhållande till sin omgivning och redan 

tidigare kulturella erfarenheter. En grundläggande kunskap vi människor har utvecklat är 

språket samt att vi har förmågan att även kommunicera i bilder och teckenspråk och inte 

enbart i ord. Vygotskij menade att människor i samspel med andra utvecklar sin fantasi, 

tänkande och estetiska uttryckssätt. En annan teori Vygotskij hade var den proximala 

utvecklingszonen vilket innebär att barn som behärskar ett område, är nära att lära sig en 

svårare uppgift i ett mer avancerat område (Säljö, 2014). Det viktigaste enligt Vygotskij är 

leken eftersom den är grundläggande för människors utveckling och är en naturlig del av 

barns liv. Lekens betydelse är någonting som har tagits fasta på ända sedan 1700-talet då 

Rousseau var aktiv i sina skrifter om fostran av barn (Pramling Samuelsson, 2014). Barns lek 

leder till glädje och en vilja att utforska samt att det skapar kompetens, kontroll och 

självkänsla. Barn testar sina gränser, utforskar nya världar och upptäcker sig själva genom 

leken samtidigt som de lär sig att sätta in leken i meningsfulla sammanhang som de vill lära 

sig mer om. Exempel på det är lekar i sjukhuslekar, där leken tar barnen vidare till att vilja 

lära sig mer om sjukhusmiljö. Leken i sig är framförallt frivillig, rolig, engagerande och 

motiverande vilket är viktiga komponenter för att ta till sig kunskap (Öhman, 2012 12 feb).  
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Spel är någonting som har funnits länge i människans historia, förmodligen lika länge som 

leken. Ett populärt spel som schack kan dateras tillbaka till 600 e.kr och är fortfarande lika 

populärt idag (scandinavian-chess, 2015). Det är därför tydligt att både lekar och spel är en 

grundläggande del i barns vardag. 

 

1.2.4 Spelifiering i forskningen 
 

Spelifiering som begrepp startades redan 1980 och det beskrevs som “an online system as 

turning something not a game into a game” (Arkün Kocadere & Çağlar, 2017). Idag används 

begreppet mestadels som en beskrivning på hur olika spelmoment används för att motivera 

människor att utföra uppdrag och att förbättra dem, även utanför spelvärlden, som exempelvis 

träningsappar som används för att öka motivationen och inställning till träning, med hjälp av 

belöningssystem och en tydlig data över progressionen (Buckley, DeWille, Exton, Exton and 

Murray, 2018). Buckley, DeWille, Exton, Exton and Murray (2018) beskriver spelifiering 

som en manipulerande metod som kan få någon att utföra en handling personen i normala fall 

aldrig skulle ha gjort. I skolans värld används spelifiering för att utnyttja de psykologiska 

behov som finns hos eleverna, genom exempelvis belöningssystem, för att öka motivationen 

även utan att lärarna är medvetna om det. Digitala lärprogram har ofta någon form av 

belöningssystem, men en guldstjärna intill en utförd uppgift på papper fyller samma funktion 

(Buckley, DeWille, Exton, Exton and Murray, 2018). Spelifiering inom datorprogram handlar 

om att motivera och engagera elever genom att använda kända spelelement som belöningar 

(märken), poäng, nivåsystem, narrativ (story), tävlingsmoment och progression samt avatarer 

(Buckley, DeWille, Exton, Exton and Murray, 2018).  

 

I forskning där program som är utvecklade genom spelifiering undersökts på elever, så har 

olika spelartyper upptäckts och konstaterats. Till följd av det har en skala tagits fram, den så 

kallade “Player type scale” (Arkün Kocadere & Çağlar, 2017). Spelartyperna inom Player 

type scale är (översatt från engelska) tävlaren, vinnaren, utforskaren och sällskaparen. 

Forskningen visar att det går att besitta alla dessa spelartyper samtidigt, men det tycks vara 

ovanligt. Det normala är att eleverna drar åt ett eller två håll (Arkün Kocadere & Çağlar, 

2017). I tabellen nedan visas spelartyperna utifrån Player type Scale och vad som utmärker 

varje typ. 

 

Spelartyp Viktigt för spelartypen Inte viktigt Drivs av 

Tävlaren • Få höga poäng 

• Vara högst på 

topplistan 

• Tävlingen 

• Få poäng av 

andra 

• Att klara 

uppdragen 

bra/alls 

• Egen progression 

• Samarbeta med 

andra 

• Storyn 

• Nivåsystem 

• Belöningar 

• Ge bort poäng  

Att vara högst upp på 

topplistan 

 

Drivs av tävlingen i sig 

och inte att lära sig 

uppgifterna. Hastar sig 

igenom varje uppgift för 

att jaga poäng. Bryr sig 

inte om hur spelaren får 

poängen. 

Vinnaren • Få höga poäng 

• Vara högst på 

topplistan 

• Tävlingen 

• Egen progression 

• Samarbeta med 

andra 

• Storyn 

Poängen 

 

Drivs av att få höga 

poäng samt att 
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• Få poäng av 

andra 

• Att klara 

uppdragen för att 

vinna 

• Nivåsystem 

• Belöningar som 

ger en funktion i 

spelet 

• Belöningar som 

inte ger någon 

funktion i spelet  

övervinna hinder. Gör 

uppgifterna med målet 

att få poäng och 

förbättra sitt highscore. 

Anser att poängen ska 

förtjänas. 

Utforskaren • Utformning av 

spelet 

• Nivåsystem 

• Storyn 

• Belöningar 

• Lära sig 

uppgifterna 

• Egen progression 

• Få höga poäng 

• Få poäng av 

andra 

• Topplistan 

• Samarbeta med 

andra  

Storyn 

 

Drivs av spelet i sig, 

utformningen och 

uppgifterna. Vill lära 

sig uppgifterna. 

Sällskaparen • Belöningar 

• Ge poäng till 

andra 

• Samarbeta med 

andra 

• Få höga poäng 

• Få poäng av 

andra 

• Topplistan 

• Nivåsystem 

• Utformning av 

spelet 

• Storyn 

• Egen progression 

Samarbete med andra 

 

Drivs av att spela 

tillsammans med andra 

och socialisera med de 

andra spelarna. 

 

Arkün Kocadere & Çağlar (2017) har i sin forskning tagit fram vilka element som bör finnas 

med i spelen för att attrahera de olika spelartyperna. I tabellen nedan redogörs de elementen. 

 

Spelartyp Viktiga element i spelen 

Tävlaren • Topplista 

• Förloppsmätare1 

• Status 

• Prestationer 

• Kombinationer2 

• Poäng  

Vinnaren • Märken3 

• Bonusar 

• Kombinationer 

• Nivåer 

• Förloppsmätare 

                                                 
1 Mätare som visar hur långt spelaren har kommit i spelet 
2 Serie kombinationer som utförs i en bestämd ordning under tid 
3 En sorts medalj 
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• Belöningslista 

Utforskaren • Uppdrag 

• Belöningar 

• Story 

Sällskaparen • Uppdrag 

• Individuell utformning4 

• Story 

 

De olika spelartyperna drivs av olika saker som framgår i tabellerna och de dras till olika 

saker. För att attrahera alla typer samtidigt påpekare forskare att spel bör utformas så att det är 

så varierande som möjligt med så många element som möjligt, men samtidigt bör 

spelutvecklare vara försiktiga med neutrala element som inte gör någonting för motivationen. 

Detsamma gäller för element som endast attraherar en spelartyp men som är direkt 

motverkande för en annan. Det gör att utvecklingen av spelen kan vara komplext och svårt att 

möta alla olika spelartyper samtidigt (Arkün Kocadere & Çağlar, 2017). Adam Palmquist 

(2018), Sveriges enda forskare inom spelifiering, är inne på samma spår och påpekar att lärare 

måste se upp så att de inte stimulerar fel beteende, att elementen inte krockar med varandra 

och att innehållet ska vara tillräckligt intressant så att eleverna vill arbeta med materialet. 

 

Motivationsdetaljer som medaljer, status och poäng kan dateras ända tillbaka till antiken och 

har använts främst inom militären för att stärka samhörigheten och känslan av att ha utfört 

någonting. Att locka elever att vilja prestera bättre via medaljsystem kan kopplas till 

behaviorismen och Pavlovs forskningar, vilket visade sig effektiva för att främja ett beteende 

(Palmquist, 2018). Dock påpekar Palmquist (2018) att belöningar bör ges med jämna 

mellanrum, men inte för mycket och inte för lite. Han menar på att ett jämnt belöningssystem 

som tar elever framåt i varje steg kan styrkas med formativ bedömning och kooperativt 

lärande för att ytterligare motivera eleven. Spelifiering är manipulativt och psykologiskt. Spel 

i sig är en urgammal social konstruktion som människor ägnat sig åt i åratal och  att spela 

tillsammans ger en känsla av tillhörighet och att få visa sina resultat ger en känsla av 

meningsfullhet. Därför kan spelifiering användas inom kooperativt lärande och formativ 

bedömning. 

 

Spelifiering i sig är känt inom många områden men okänt inom skolvärlden. Forskarna 

Dicheva, Dichev, Agre & Angelova (2015) försökte sätta ihop all existerande forskning kring 

spelifiering och undervisning i en litteraturstudie men kom fram till att forskningen kring 

dessa två områden tillsammans är minimal. Deras resultat påvisar att spelifiering kan ha en 

funktion i undervisningen om den används på rätt sätt och på ett genomtänkt sätt. De påpekar 

också att om spelifiering ska användas på ett ultimat sätt i undervisningen och genom digitala 

verktyg så ska stor hänsyn tas till de olika spelartyperna och dessa ska appliceras på varje 

enskild elev för bästa effekt. 

 

1.2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 

Eftersom digitaliseringen har gjort ett intåg i skolan och läroplanen så är det klart att lärare 

måste anpassa sig efter det och veva in det i undervisningen. Lärare står därför inför ett nytt 

sätt att tänka och undervisa (Skolverket, 2019). Spelifieringens betydelse har grunder i 

                                                 
4 Innebär att spelaren kan ändra världar och karaktärer i spel 
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psykologiska teorier och funderingar vilket spelutvecklare har tagit fasta på. Grundidéerna till 

spelifiering går att koppla till leken och spelens betydelse för människan, vilket är varför det 

har visat sig så effektivt. Lärare står nu inför utmaningen att koppla ihop dessa två områden 

och få in det på ett effektivt sätt i sin undervisning (Dicheva, Dichev, Agre & Angelova, 

2015). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

På grund av digitaliseringskravet i läroplanen och spelifieringens utveckling av interaktiva 

program så har följande frågor valts att undersökas i detta arbete: 

 

1) Hur och i vilket syfte används digitala verktyg inom matematikundervisningen i 

 grundskolan f-3? 

2) Kan lärares kunskap om spelifiering påverka elevers resultat när de arbetar med 

interaktiva program inom matematiken? 
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2 METOD 
 

Det här stycket presenterar hur undersökningarna har gått till, hur urvalsprocessen behandlats 

samt hur data har analyserats. Stycket är med för att visa på validiteten och reliabiliteten i det 

här arbetet.  

2.1 Urval 

 

Ur en etisk aspekt så följer undersökningarna de fyra etiska grundläggande principer som 

finns. Dessa är; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 

Informationskravet och samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer sin 

medverkan i undersökningen. Alla deltagare informeras om vilka moment undersökningen har 

samt att de när som helst har rätt att hoppa av. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

innebär att alla personuppgifter hanteras på ett sådant sätt att inga obehöriga kommer åt dem 

samt att alla deltagare är anonyma. Alla uppgifter som har  kommit in från deltagarna har 

använts endast i syfte gällande studien (Bryman, 2014). 

 

2.1.1 Enkätundersökning urval 
 

Den första undersökningen gjordes via en enkät som publicerades på facebook i en grupp för 

lärare som arbetar mot f-3. En beskrivning av innehållet samt en försäkran om anonymitet 

följde med enkäten för att informera respondenterna om vad som gäller (Bryman, 2014). Då 

enkäten publicerades på facebook får urvalet ses som ett skevhetsurval på grund av att de som 

svarade antingen var för eller emot arbete med digitala verktyg, samt att de valde att delta. 

Det gör att svaren inte går att generalisera för alla lärare i Sverige (Bryman, 2014). Den här 

undersökningen hade också ett stort bortfall då endast 84 stycken av 30 000 aktiva på sidan 

svarade på enkäten. Men enkäten gjorde ändå en grund till att hitta lärare som ville delta i en 

efterföljande intervju. 

 

2.1.2 Intervjuer urval 
 

Den andra undersökningen var en efterföljande intervju. De som deltog var de som angivit att 

de ville delta via enkäten och de kontaktades via mail där all information om arbetet och 

intervjun stod med. Deltagarna fick veta att intervjuerna skulle spelas in samt att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande. De fick också instruktioner om att deras identitet förblir 

anonym men att deras kontaktuppgifter samt inspelning kommer att sparas i Högskolans 

arkiv. Detta för att upplysa deltagarna om hur deras personuppgifter kommer att hanteras 

utefter samtyckeskravet och konfidalitetskravet (Bryman, 2014). Av åtta som till en början 

valde att bli intervjuade så deltog endast fem efter informationsbrevet. Det blev således ett 

bortfall på tre deltagare. Eftersom endast fem deltog kan inte deras svar generaliseras för alla 

lärare, men deras svar har ändå en viss reliabilitet som den här undersökningen kan luta sig 

mot. Respondenterna hade alla olika bakgrund och ålder, hade arbetat olika länge i skolan 

samt arbetade på olika ställen i Sverige vilket kan ge en bredare blick på hur det kan se ut på 

olika områden i Sverige. Fem intervjuer får anses vara godkänt få att få en bra syn på 

frågeställningarna, även om fler deltagare hade gett en bredare bild (Johansson & Svedner, 

2006). Då frågorna som ställdes i intervjun var öppna frågor, med följdfrågor relaterade till 

deras svar, så kom respondenterna fram till liknande svar som i undersökningens syfte får 

anses vara av högt värde (Bryman,2014). 
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2.2 Datainsamlingsmetod       

 

2.2.1 Enkätundersökning 
 

Enkätundersökningen är av kvantitativ metod då syftet med den var att få så många svar som 

möjligt med en så stor bredd som möjligt och därmed skulle kunna avläsas som generella svar 

för lärare i Sverige. Dock blev inte utgången så och enkäten fick istället till uppgift att samla 

in personer som ville bli intervjuade. Enkäten inleddes med en beskrivning av innehållet samt 

vilka konfidentialitetskrav den uppfyllde innan de som svarade kunde klicka på en länk och 

delta. Enkätet utformades i Google formulär och fungerar på så sätt att alla svar bli anonyma 

om inte deltagaren själv väljer att ange sina kontaktuppgifter, vilket de i så fall gjorde i den 

sista frågan som handlade om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju (Bryman, 2014). 

Frågorna handlade om hur lärare använder sig av digitala verktyg och vilka program de 

arbetar med främst. Det var för att försöka få en överblick över vilka program som är 

populärast i skolan. Frågorna handlade också om varför digitala verktyg används och för att få 

veta anledningen till att de är med i undervisningen. De slutliga frågorna handlade om 

spelifiering med syftet att få reda på hur bred kunskapen om spelifiering är och om det har 

någon betydelse för val av program (Johansson & Svedner, 2006). Enkäten ligger med som en 

bilaga sist i arbetet. 

 

2.2.2 Intervjuer 
 

Intervjuerna är en kvalitativ undersökning då tonvikten låg på att ta reda på vad 

respondenterna sa och hur de upplever användningen av digitala verktyg inom matematiken. 

Frågorna var upplagda genom en strukturerad mall, vilket innebär att grundfrågorna var lika 

till alla men de avvek i följdfrågor alltefter hur respondenterna svarade. Intervjun var tänkt att 

fungera som en djupare granskning utifrån svaren pǻ enkäten och därför innehöll intervjun 

liknande frågor men mer ingående om vad, varför och hur digitala verktyg används samt vilka 

program som är populärast och varför. Dessutom frågades fler ingående frågor om spelifiering 

samt spelartyper och vad lärare vet och hur de använder sig av dessa (Johansson & Svedner, 

2006). Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt vilket innebär att respondenternas 

svar skrevs ner ordagrant för att resultatet skulle bli så sanningsenligt som möjligt. Svaren går 

inte att generalisera utifrån användningsområdet för digitala verktyg inom matematiken men i 

de frågor som gällde spelifiering gick det att urskilja spännande svar som det går att dra 

slutsatser ifrån (Bryman, 2014). Intervjufrågorna ligger med som en bilaga sist i arbetet.        

2.3 Procedur 

 

2.3.1 Enkätundersökning  
 

Enkätundersökningen lades först ut på Facebook i en grupp där 30 000 lärare i Sverige är 

aktiva. Medlemmarna sträcker sig från norr till söder och tanken med att lägga ut enkäten där 

var för att få ett så brett svar som möjligt, med så många deltagare som möjligt. Då resultatet 

inte blev som förväntat så skickades enkäten ut till strategiskt utvalda skolor via skolverkets 

sida “välja skola”. Där skickades enkäten till den första och sista skolan i varje län  

utefter de listor som listades, men det gav inte något resultat. Slutsatsen av 

enkätundersökningen är därför att den inte går att generalisera utifrån svaren som blev för få 

för att få en helhetlig bild (Bryman, 2014).  

 



 

 

12 

2.3.2 Kvalitativa intervjuer 
 

Genom enkäten som lades ut på Facebook, så var en av frågorna om lärarna kunde tänka sig 

att ställa upp på en efterföljande intervju. Av de som svarat ja och därmed lagt till sina 

kontaktuppgifter så mailades det ut information till dem. Mailen innehöll en beskrivning av 

arbetet samt innehåll om samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt informationskrav. De 

etiska aspekterna är viktigt för att deltagarna ska förstå hur deras svar och personuppgifter 

hanteras samt vilka rättigheter de har (Bryman, 2014). När mailet skickats iväg och svar 

kommit tillbaka från de som valt att fortsätta i processen så kontaktades dessa personer via 

telefon enskilt. Intervjuerna skedde via telefon på grund av geografiska anledningar samt att 

det var smidigare och krävde mindre tid av respondenterna (Johansson & Svedner, 2006). 

Telefonintervjuer anses dessutom vara lika effektiv som en direkt intervju. Intervjuerna 

inleddes med en kort beskrivning av innehållet och syftet med intervjun, vilket blev en 

återkoppling till informationsbrevet de redan fått. Frågorna och svaren spelades in för att 

kunna återvända till efter intervjun så att inga svar blev felaktigt citerade. Frågorna var öppna 

utifrån en strukturerad mall, vilket innebär att respondenterna måste tänka efter och svara 

utifrån sig själva och därmed inte kan ge några standardsvar. Respondenterna fick svara fritt 

och blev inte avbrutna även om de kanske missförstått frågan. Det korrigerades i efterhand 

med en tydligare beskrivning av vad frågan innebar, med en så kallad sonderings fråga. Dock 

är sonderingsfrågor inte positiva i den bemärkningen att de kan påverka respondentens svar 

och bli en ledande fråga istället. Det var en aspekt som försöktes att ta i beaktande under 

intervjuprocessen för att försöka hålla det så neutralt som möjligt (Bryman, 2014). 

2.4 Analysmetod   

 

2.4.1 Enkäten 
 

Enkätens svar har automatiskt sparats i en statistisk redogörelse. I och med att enkäten gjorts i 

ett Google formulär så sparas svaren automatiskt både i staplar och i ren svarsform i ett 

excelblad. I svaren går det att utläsa utefter de som har deltagit, vad de har ansett om 

användningen av digitala verktyg samt vilka program som är de mest populära av de som 

deltagit. Men på grund av att deltagarna har varit så få och på grund av att deltagarna inte är 

utvalda utan har valt själva att delta så går det inte att lita på validiteten i resultatet om man 

ska se det som ett resultat över hela Sverige (Bryman, 2014). Resultatet bör således ses som 

ett resultat bland de som har deltagit och vad de har uppgett. Resultaten har använts på sådant 

sätt att läsaren ska kunna skapa sig en bild av hur det möjligtvis ser ut på flera skolor i 

Sverige, men att det nödvändigtvis inte stämmer för alla. Mer forskning på området krävs för 

att skapa en helhetsöversyn på användningen av digitala verktyg i skolorna. 

 

2.4.2 Intervjuerna 
 

Intervjusvaren har spelats in och transkriberats för att därefter kategoriserats.  

Transkriberingen har gjorts för att svaren ska återges så korrekt som möjligt. Inspelning och 

transkribering höjer validiteten på undersökningen eftersom materialet sparas och kan 

jämföras med resultatet i det här arbetet (Bryman, 2014). Transkriberingen har också utgjort 

en grund för kategoriseringen av svaren från de intervjuade. Kategoriseringen av svaren har 

varit till syfte att få fram begrepp som sammanfattar respondenternas svar (Johansson & 

Svedner, 2006). Denna metod kallas också grounded theory och används för att få en 

överblick på likheter och skillnader i svaren mellan respondenterna. Det är en systematisk 
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process som i praktiken har inneburit att all data har analyserats under insamlingen och ställts 

i förhållande till frågeställningarna (Bryman, 2014). Kategoriseringen är en form av kodning 

som har använts för att hitta gemensamma begrepp i svaren samt likheter och skillnader. Detta 

har gjorts för att underlätta översikten på materialet och ställa det i förhållande till 

bakgrundsforskning (Bryman, 2014). 
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3 RESULTAT 
 

Här presenteras resultatet av de två olika undersökningarna separat utifrån de två 

frågeställningarna som studien baseras på.  

 

I enkätundersökningen så deltog 84 personer utspridda över hela Sverige med en varierande 

bredd i antalet verksamma år. De frågor som är främst relevanta för studien presenteras med 

en statistisk redogörelse. Resultatet går dock inte att läsa som en generell studie över hur det 

ser ut i hela Sverige i alla skolor, utan endast som ett resultat hur det ser ut hos de 84 lärare 

som deltagit.  

 

I intervjuerna så deltog fyra personer med en varierande bredd av antalet verksamma år. 

Deltagarna är verksamma i olika delar av Sverige. Här under följer en kort presentation av 

deltagarna i intervjun. Namnen är fingerade: 

 

• Elin, verksam som lärare i 5 år i Östergötland. Arbetar idag i årskurs 3. 

• Lena, verksam som lärare i 30 år i Närke. Arbetar idag i F:klass. 

• Frida, verksam som lärare i 18 år i Skåne. Arbetar idag i årskurs 3. 

• Anton, verksam som lärare i 3 år i Uppland. Arbetar idag i årskurs 3. 

 

Enkäten i sin helhet ligger som bilaga 1 sist i arbetet där alla frågor kan tas del av.  

Svaren från intervjuerna har kategoriserats och finns som bilaga 2 i sin helhet i slutet av 

arbetet där även övriga frågor kan tas del av. 

Endast relevanta svar för studien har tagits med i resultatet. 

3.1  Digitala verktyg inom matematikundervisningen i grundskolan f-3 

 

3.1.1 Enkätundersökningen 
 

Här nedan presenteras de frågor som är relevanta för studien och i de fall där procent anges så 

har endast de svar som fått flest procent redovisats. Av de 84 deltagarna så svarade inte alla 

på frågorna. I tabellerna som redogörs visas hur många av deltagarna som har svarat. 

 

1. Frågan om alla elever har tillgång till dator/iPad under skoltid ställdes i syfte att ta reda på 

om tillgången till digitala verktyg har något med hur frekvent användning av digitala program 

är, samt hur tillgången på digitala hjälpmedel ser ut.  
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2. Studien syftade från en början till att undersöka program med lärarinloggning eftersom de 

har en resultatdel som lärare kan följa upp. Dock så visade det sig i en efterföljande fråga på 

vilka program som användes att de deltagande även har angivit program utan lärarinloggning. 

Därför presenteras resultatet av den här frågan här, då den även innehåller program utan 

lärarinloggning. 

 
3. Följande fråga var “Hur använder du appen/apparna i matematikundervisningen?” Här har 

deltagarna kunnat ange flervalssvar eftersom anledningarna kan vara av olika skäl och inte ett 

enda. Ett svarsalternativ var dessutom övrigt där deltagarna kunde fylla i anledning själva. 

Resultatet visade att 48,8% har angivit att de använder programmen som en 

motivationshöjare. 43% angav att de använder programmen som ett extramaterial när allting 

annat är gjort och 31% angav att de använder programmen som en belöning för eleverna. 25% 

angav att de använder programmen som hemläxa och 12% att de använder programmen 

endast i specialpedagogiska syften. I den här frågan var svarsantalet 84, dvs alla deltagare har 

svarat. 

 

4. Följande fråga var likartad med skiljde sig från hur programmen används till i vilket syfte 

de används. Frågan var flervalssvar eftersom skälen kan vara flera. Ett svarsalternativ var 

övrigt där deltagarna kunde fylla i anledning själva. På frågan vad som är skälen till att 
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digitala program används i matematikundervisningen så svarade 69% att de anser att det har 

en positiv effekt på matematikinlärningen. 79,8% angav att det motiverar eleven. 34,5% 

angav att de använder digitala program för att Skolverket infört det i läroplanen. 10,7% angav 

att ledningen beslutat att digitala program ska användas i undervisningen. 25% har angivit att 

skälet till användningen är att de själva har tid till annat i klassrummet. 17,9% av de 

deltagande har angivit att de tilltalas av konceptet spelifiering som anledning. I den här frågan 

var svarsantalet 84, dvs alla deltagare har svarat. 

 

5. Här nedan redogörs för svaren till frågan om vilken effekt digitala program ger elever 

kunskapsmässigt. 

 
 

 

6. På frågan om hur deltagarna gör när de väljer app, vilka kategorier de baserar valen på så 

angav 53,8% att det var ekonomiska skäl, vad skolan köper in. 57,1% angav att det var viktigt 

att appen var kopplad till läroplanen. 34,5% angav att appen ska ha en resultatdel medan 

13,1% angav att appen ska vara estetiskt utformad. Även här var det flervalssvar då skälen 

kan vara flera. I den här frågan var svarsantalet 84, dvs alla deltagare har svarat. 

 

3.1.2 Intervjuer 
 

Här nedan redogörs för deltagarnas svar på de frågor som är mest relevanta för studien. 

Frågorna listas i svart fet stil med svaren under. 

 

1. Vilka digitala program använder du mest i din matematikundervisning? 

 

Elin: “Då är det Skolplus, Bingel, Vektor. Och sen så är det Mattematchen.” 

 

Lena: “Ja det är ju Vektor, det är bara den som man kan få en resultatdel utav dem jag 

använder. Sen tror jag att det finns andra, det finns ju t.ex, vi har haft Espresso. Men jag har 

valt bort den för jag tycker dem är så dåliga.” 

 

Frida: “Resultatdelen är ju Nompen isåfall där man kan se resultat. Annars har i skolplus. Den 

kan jag inte se resultat på det sättet men dem kan va inne och använda sig av det. Och sen är 

vi inne på elevspel. Men där har vi inte inloggning, där har vi inte licensen utan vi är bara inne 
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på elevspel. Det man får tillgängligt. Jag vet inte om man har inloggning kan man annars få, 

det kan vara mer vad de har för resultat på olika övningar.” 

 

Anton: “Det är inte så många egentligen, det är Bingel mest.” 

 

2. Vad är skälen till att du arbetar med just det programmet? 

 

Elin: “Just nu eftersom det pågår så är det Mattematchen. Det pågår under en viss period så 

har de mattetävling och då använder vi den mest.” 

 

Lena: “Det är någonting som kommunen nu har köpt prenumeration till hela kommunen och 

jag har valt bort det för jag tycker Espresso är så dålig. Den är en översatt app från USA tror 

jag och den är inte överens med det jag vill att barnen ska lära sig. Espresso är lite barnslig till 

och med för en förskoleklass tycker jag, så Vektor är den jag använder allra mest.”  

 

Frida: “Jag försöker ha så många program som möjligt för jag har inga böcker. Jag har inga 

läromedel fysiskt. Så det brukar vara min räddning för  att färdighetsträna efter att vi har 

jobbat med genomgång.” 

 

Anton: “Men dels så är det ju för att det är lite kul. De tjänar ju lite pingping på det så det 

motiverar ju dem rätt mycket för när dem samlar pingping så kan man köpa nya kläder till sin 

avatar. Och så kan man även köpa spel. De tycker det är roligt så det är ju en belöning.” 

 

3. Vad är det som är speciellt med de digitala program du använder? 

 

Elin: “Skolplus är väldigt bra för de yngre barnen.Där finns inte bara matte, det finns svenska, 

engelska, SO, NO. Det finns hur mycket som helst där. Bingel har jag använt väldigt mycket 

för där finns det en hel del som handlar om Nationella proven. För träning på Nationella och 

då är det precis allting dem kan träna. Vektor är en app på iPad och den anpassar sig efter 

spelaren. För det finns lite olika övningar. Om du misslyckas mycket på en så sänker den 

svårighetsgraden och så hoppar den lite emellan. Den anpassar sig lite efter dig. Och det finns 

inte så mycket läsuppgifter så det är bra även för nyanlända elever.”  

 

Lena: “Vektor är den jag använder allra mest. Därför att den är individanpassad. I den är det 

olika moment man tränar. Man kan träna talrad och tiokamrater och du tränar mönster och 

geometri och man tränar alltihopa det här fast det är så individuellt så att om barnet inte 

kommer vidare så backar det och så börjar det om igen, så att det är inte något som blir det 

här kan inte jag, utan märker då programmet att barnet går för fort framåt då backar 

programmet så att man börjar om igen och så tar det det igen. Så det är väldigt lätt att jobba 

med. Sen är det användarvänligt för barn därför att det bygger på belöning, samla saker, lite 

äventyr - man går till olika öar, du träffar olika djur och då får du olika belöningar och 

nycklar. Så det är fantasieggande och så.”  

 

Frida: “Skolplus är väl roligare utformad för barnen. Den är mer uppbyggd som spel medan 

Elevspel är ju mer träna färdighetsträning. Det är bara tal som dem ska skriva svaren på. Så 

jag tycker det är en bra kombination med båda.” 

 

4. Ange någonting som är negativt med programmen, om det finns något? 
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Elin:  “Ja det är...det finns inte så mycket problemlösning. Tyvärr. Och det finns inte så 

mycket...jag tänker volym, bråk, vikt, längd...det är främst räknesätten. Taluppfattning.” 

 

Lena: “Ja alltså vissa moment är väldigt väldigt svåra. Det är när det är logiska mönsterföljder 

kan jag tycka att den är för svår. Det är knappt så att jag, så får jag fundera själv på hur det 

blev. Så det är lite lite svårt även då om det ska vara på en låg nivå så kan jag tycka att det blir 

för svårt för dem här barnen. 

 

Frida: “Det negativa är väl att när jag lägger över färdighetsträningen så lägger jag ju rätt 

mycket ansvar på eleverna och jag kanske inte helt riktigt har koll på det sättet som man kan 

se vad dem har gjort. Så jag måste ju också ha färdighetsträning på papper sen. Och kolla så 

att dem liksom har varit med. Så det är väl detta, det bygger på att det är mycket ansvar på 

dem.”  

 

Anton: “Jag har inte lyckats hitta hur man låser vissa delar av ön så att säga. Alltså vissa 

ämnen. Om jag skulle vilja att dem bara göra matte typ till exempel, så kan inte jag låsa 

engelskan, svenskan och no till exempel. Så det är väl lite tråkigt för då i engelskan kan man 

skaffa sig lite enkla pingping så när dem är trötta på matten så brukar dem logga in där och 

köra. Så dem samlar ihop. Det är väl lite tråkigt.” 

 

5. Vad är viktigt för dig vid val av digitala program? 

 

Elin: “Det ska se roligt ut för barnen. Det finns ju mycket grafiska grejer som är väldigt 

tråkiga. Då vet jag ju att barnen tycker det är tråkigt med. På Bingel t.ex där samlar de ju 

poäng och de kan låsa upp avatarer, eller låsa upp spel som de tycker själva är roliga. För det 

här vet jag ju att det är motiverande för dem. Att när jag har klarat av att göra den här 

uppgiften då får jag så här många poäng och då kan jag köpa det här spelet. Att det finns 

någon form av morot. Samtidigt som det är estetiskt tilltalande. Och lättnavigerat. Det ska inte 

vara så svårt att hitta vad man ska göra.” 

 

Lena: “Dels då, eftersom jag har förskoleklass så ska den vara lätt att använda. Det ska inte va 

alltför långa och krångliga inloggningar t.ex då såna där man är tvungen att logga in varje 

gång med mailadress. Det är för svårt. Att först ha en mailadress och sen ett inlogg så att det 

måste liksom kunna ligga kvar i minnet. Så det tycker jag är bra. Och sen då om man tänker 

på matte då, ja alltså den ska ju träna på den nivån där barnen befinner sig. Det är liksom, jag 

ska kunna välja olika områden som jag känner att nu vill jag jobba i det här och då är det just 

en färdighetsträning i det jag har valt, inte att det kommer nåt som inte hör ihop med området. 

Om jag jobbar med klockan så vill jag att barnen ska träna klockan och då vill inte jag att dem 

ska träna tiotalsövergångar just då utan jag ska kunna välja. T.ex Nomp är ju väldigt väldigt 

bra så. Där kan jag välja vilka olika färdighetsträningar dem kan göra och likaså Skolplus är 

ju också så att jag kan välja - nu jobbar vi bara med den här. Och det tycker jag är bra. Och 

just att det är lätt inloggning. Eller att inloggningar ligger kvar.” 

 

Frida: “ För mig är det viktigast att när vi jobbar med sånt här att det blir någon sorts 

färdighetsträning, att det är någonting som dem, som vi redan har jobbat med som dem kan 

jobba mer självständigt med. Så jag kan lösgöra tid till dem jag vet inte har förstått, för då kan 

jag sitta med dem och ha en extra genomgång med den gruppen tillsammans. Så för mig är 

det att det blir ett eget arbete och dem får öva vad de har gjort fel på och så rättar den ju till 

och de kan gå tillbaka och testa nya övningar och prova igen och så.”  
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Anton: “Nej men att det ska vara på någorlunda rätt nivå liksom. Och så ska det se lite kul ut. 

Jag tycker väl att skolplus till exempel, den layouten är för enkel och barnen tycker ju inte att 

det är så kul med sådana saker, dem väljer ju skarpa färger och lite sådära för att, ja det är det 

dem är vana vid liksom. Med alla filmer och andra spel de spelar och så. Just skolplus är 

ganska enkelt så då tycker de att det blir lite mer som en skolbok och det tycker dem ju inte är 

lika motiverande.” 

 

6. Vilken uppföljning gör du? 

 

Elin: “Då tittar jag vad det är. Säg att du har en elev som har svårt för klockan, då ger jag ju 

den eleven mer klockuppgifter i form av klockan. Är det några stycken då kanske vi sitter ner 

i liten grupp och så pratar vi i en extra genomgång.”  

 

Lena: “Utav dem som jag använder så är det ju bara Vektor som jag ser exakt var de befinner 

sig. Där kan jag ju då, dels under utvecklingssamtal t.ex så kan jag ju visa direkt där och se att 

så här jobbar vi och det här kan ditt barn ha svårt för och det här är lätt, och jag kan ju se då 

en progression, jag ser ju då liksom om dem kommer vidare eller om dem stannar. Och då kan 

jag ju liksom gå in och hjälpa barnet just där och jag kan träna det på andra sätt då om dem 

har svårt t.ex med former eller mönster då kan ju jag träna det på flera olika sätt. Så jag kan ju 

liksom använda det och se hur ska jag komma vidare då, hur ska jag hjälpa barnet - för det här 

hjälper inte att bara jobba med det här programmet utan jag måste liksom sätta in lite extra för 

att hjälpa barnet just där.” 

 

Frida: “ Det jag har gjort när jag har haft möjligheten att kolla hur det har gått liksom i 

uppgifterna, och då ser man ju tydligt hur de ligger till i nivå liksom och vad jag behöver 

lägga mer krut och vart jag behöver mer fånga upp. För det är så vi använder det och sen vet 

jag att vi tittar så att barnen blir lite triggade av att få göra bättre.” 

 

Anton: “ Ja men där kan man ju se hur många gånger dem har tränat på just den uppgiften. 

Och så kan man ju också se liksom hur lång tid det tog. Och just det här med hur många 

gånger dem gör uppgiften, det kan ju också liksom visa på att dem kan eventuellt har gått in 

och bara gissat. Och då kan man ju ge dem någon liknande uppgift så får man se hur det går 

då. För det kan ju också finnas en poäng med att göra det flera gånger, de kanske tycker att 

det också är lättjänta poäng när man redan har klarat det en gång, att dem samlar poängen 

igen liksom. Och då kan man ju dubbelkolla på det sättet. Eller när man gör gruppuppgift i 

klassrummet. Ja för det är väl mest så jag brukar kika på det. Annars brukar jag också ha det 

så när man är klar med sidorna man ska räkna så kan man få göra liksom typ samma sak fast 

på Bingel.” 

 

7. Vad har digitala program för funktion i matematikundervisningen enligt dig? 

 

Elin: “Jag har ju elev som har väldigt svårt att jobba i matteboken. För hen tycker att det är för 

rörigt i matteboken, det är så plottrigt och den förstår inte riktigt vad den ska göra. Och hen 

tycker det är svårt att läsa uppgifterna. Men i dem här uppgifterna på nätet, där så finns det ju 

möjlighet att få det uppläst. Och vi har ju en tjänst för skolan som kan översätta till vissa 

språk - inte alla. Man marker och så trycker man på en viss knapp och så läser den upp på, ja 

men vi säger polska. Och då underlättar ju det för eleven som kanske har ett annat modersmål. 

Som tycker det är svårt med svenska. Och just i mattematchen jag har en elev som talar 

engelska. Mattematchen kan man ställa om till svenska, tyska, norska, danska, engelska, 
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franska, spanska, så den eleven ställer ju om det till engelska. Ja och då förstår eleven vad den 

ska göra. Lättare än när den sitter med matteboken.”  

 

Lena: “ Jag tycker att det har en funktion. Dels då så är det ju färdighetsträning, som man kan 

göra. Då är det ju bra därför att dem kan jobba individuellt då så att jag kan visa att du jobbar 

med den här och du jobbar med den här och du jobbar med den och då liksom är det 

smidigare kan jag tycka än kanske böcker att jobba i, för där kan det bli väldigt mycket 

tävling, att du är på den sidan och jag är på den här sidan. Sen tycker jag att barn överlag 

tycker om att jobba digitalt, det finns en glädje i att jobba digitalt så att dem ofta blir 

motiverade. Att jobba med olika appar och det är ju liksom en bra, alltså det funkar ju jättebra 

då. Man får ju liksom inte ta bort det här att det är roligt att jobba i det, för det betyder väldigt 

mycket. Det lustfyllda för barn, och särskilt i den här åldern.” 

 

Frida: “Ja det tycker jag. Vi har ju elever som precis nu har anlänt och för deras del tycker jag 

att appar och sånt funkar jättebra i matten. Där dem kan få liksom baskunskaper på möjligtvis 

elevspel eller tillämpa genom att dem ska prova och testa eftersom det är svårt att förklara för 

dem. Och även för de andra barnen för vi märker att barnen blir stimulerade av just sådana 

sorts spel och sånt. Men jag, det är viktigt att säga att det är ett komplement. Inte en renodlad 

undervisning, det skulle jag aldrig kunna ha det som.” 

 

Anton: “Ja alltså det finns ju många appar som ändå har programmerat att träna vissa saker, 

och jag har ju ganska många elever som har extra anpassningar, och då är ju apparna det bästa 

jag har för då kan jag ju slänga fram det med planerade appar och då kan jag ju på nåt sätt 

släppa lös dem. Dem kan få upptäcka mycket själv. För annars blir det så mycket om jag ska 

sitta där med dem fast i en bok så skulle det ta så mycket av min tid från dem andra också. 

Dem som inte behöver jättemycket extra anpassningar men kanske några. Lite gammal 

hederlig att en lärare står bredvid och pekar och förklarar en gång till hjälp. Så på det sättet så 

har det ju räddat många av min tid och mina elever. Så de får sitta liksom med paddan och då 

kan man ju ta en tid när man går igenom just den appen och så kan man ju se, som när vi har 

matte, då vill jag att du får köra den här appen eller den här appen. Och lite då kommer jag att 

gå in och kolla vart du har kommit liksom, eftersom att alla appar inte får en rapport till sig 

liksom. Och då vet ju dem vad som gäller och det är jätteskönt. I dem flesta ämnen så har jag 

nästan två eller tre stycken som har lite olika appar, ja men dels som belöning men också för 

alltså bara mata uppgifter liksom.” 

 

8. Blir matematikinlärningen bättre? 

 

Elin: “Ja det ska ju vara ett komplement. Man ska inte bara köra. Dem måste ju få känna och 

när de jobbar med volymen då får dem ju mäta upp dl mått och l mått. Jobbar vi med vikt, ja 

men då får man hålla i en kg vikt. Jag brukar köra våra mattelektioner i halva. Vi har en 

timme, då kör vi 30 minuter jobba med stenciler, med laboration eller genomgång. Och sen 

andra halvan så kör vi med datorer.” 

 

Lena: “Alltså jag skulle ju inte bara använda digitalt, det skulle jag aldrig göra utan det 

handlar ju om att jag har genomgångar konkret och vi gör på olika sätt. Men det här är ju ett 

komplement till den ordinarie undervisningen.” 

 

Frida: “För mig tycker jag det har funkat bra, för jag tycker att barnen jobbar fint och tar 

ansvar och att de är så positiva när de får komma till dem delarna. Dem vet ju att det finns 

saker som vi ska ha gjort innan vi kommer dit så därför värderar dem ändå den tiden. 



 

 

21 

 

Anton: “Nej. Alltså jag tror ju att det där har liksom med att göra hur man själv vill i 

klassrummet att om man likställer dem här grejerna så tror jag ändå att dem lär sig lika 

mycket. Jag tror inte att det är dåligt med appar men jag tror inte att det ersätter allt eller att 

det är så mycket bättre. Det är bättre för vissa elever självklart, men, ja, jag tror att det varken 

är bättre eller sämre utan det har ju med läraren hur den lär ut, så då tror jag nog att dem lär 

sig samma sak. På något vis.” 

 

9. Blir matematikinlärningen bättre på individnivå? 

 

Elin: “Ja! Det beror på programmet. Bingel t.ex, där kan man ställa in efter årskurs. Jag har en 

elev som kom till Sverige för några år sedan bara och den eleven hade aldrig gått i skolan 

innan. Så medans de andra kör Bingel på årskurs 3 nivå så kör hen Bingel på årskurs 1. Det 

ser ungefär likadant ut, det kan va lite skillnad i layout och avatarerna, så är det ingen som 

bryr sig om skillnaden. Så det är inte lika utpekande för det ser likadant ut.” 

 

Lena: “Ja det tycker jag, det tycker jag. Vektor är ett riktigt bra sånt program som höjer sig. 

Jag har ett par elever här som inte orkar riktigt därför att dem är, alltså vad ska vi säga? 

Omogna! Och då behöver dem ju stöttning så att där kan jag sitta bredvid eller jag kan hjälpa 

för att dem ska liksom förstå, att man kan förklara lite samtidigt som programmet fortgår.”  

 

Frida:  “Jag kan tycka att det är lagom med färdighetsträning och dem som jag ser att det inte 

funkar för fortfarande, dem kan jag putta till någonting extra till sen. Eller skicka med 

någonting hem. Men jag tycker inte att det fångar många.” 

 

Anton: “Det vet jag inte egentligen. Jag tror att det är lite samma men. Det är svårt. Alltså 

man förlorar ju lite av vissa tankesätt tycker jag. Just det här med uppställning. Det är lite 

klurigt och jag har inte hittat någon app som har det bra. Alltså att man måste liksom, ja men 

växla och sådana här saker med tiotalsövergångar och sådär, det blir på något sätt att dem gör 

det åt en då. Och då förlorar man ju det här att man måste tänka själv just på det där och det är 

ju också klurigt just med tiotalsövergångar både i addition och subtraktion. Så att det kan man 

förlora. Samma som med andra skriftliga räknemetoder som med förenklingar och så där. Det 

är väl sådana saker man kan missa tror jag.”  

3.2 Lärares kunskap om spelifiering 

 

3.2.1 Enkätundersökningen 
 

1. Frågan om deltagarna känner till begreppet spelifiering redovisas nedan. 
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2. På följdfrågan om det är viktigt att programmet är utvecklat utefter spelifieringens principer 

blev resultatet följande: 

 

 
 

 

3.2.2 Intervjuer 
 

1. Vet du vad spelifiering innebär? 

 

Elin: “Ja.” 

 

Lena: “Nej.” 

 

Frida: “Har hört talas om det lite.” 

 

Anton: “Ja.” 

 

2. Känner du till att det finns kategorier av spelartyper inom spelifiering? 
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Elin: “Nej.” 

 

Lena: “Nej.” 

 

Frida: “Nej.” 

 

Anton: “Nej.” 

 

3. Tänker du på spelifiering när du väljer digitala program? 

 

Elin: “Jag vet att spelarna tycker det är roligare när dem får en morot och dem samlar 

medaljer och dem samlar poäng och dem får levla upp. För jag vet ju att mina elever, främst 

pojkarna, dem spelar ju väldigt mycket spel. Så sitter de bara och ska träna multiplikation, det 

finns några hemsidor där de kan göra det, om de inte tycker det är roligt på slutet då ger de 

upp ganska tidigt och hittar på andra saker att göra som inte har med matte att göra. Så det är 

till individen. Jag märker att de flesta tycker att om det är spelifierat - då är det roligare.”  

 

Lena: “Jag alltså jag förstod att det var så, jag kände inte till det men jag förstod att det var så 

och alltså det är ju både negativt och positivt egentligen. Är det så att man kan få barnen att 

tycka att det här är bra eller att tycka att det är motiverande så att dem lär sig mera då är det ju 

bra men ibland kan man se t.ex som Nomp då, då jagar man bara. För där samlar du medaljer. 

Då samlar du medaljerna men du kanske inte har lärt dig för att det är medaljen som är viktig. 

Alltså det är ju en avvägning lite hur man tänker. Jag har inte sett det jättemycket här men jag 

har haft kollegor som har pratat om just t.ex med Nomp att där samlar dem de här medaljerna 

och sen förstod dem inte riktigt vad det var dem gjorde utan dem bara gjorde för att få medalj. 

Och det kan bli lite fel. Men Nomp är ju inte uppbyggt riktigt på samma sätt som Vektor.“  

 

Frida: “Nej jag har inget sånt. Vi har haft King of math innan där man fick poäng och så och 

jag vet att det triggar vissa men för vissa blir det nästan en liten bromskloss för, för dem blir 

lite ledsna när dem inte får eller när dem inte kommer vidare. Sen vet jag att vi har ju vissa 

spelkillar, dem här som alltid sitter med Fortnite och dem skulle kanske triggas mer av det 

men jag har försökt att inte vara inne på där det uppenbart ger en poäng, jag vet att på 

Elevspel gör det också det, att när man har gjort det tillräckligt många gånger så får man 

brons eller silver - en medalj, men det är allt. Jag har inte varit inne på dem så mycket där 

man får poäng.” 

 

Anton: “Nej. Jag gillar ju när dem har någon form av motivation och att lite poäng och sådär. 

Eleverna är ju väldigt lättköpta när det kommer till att samla poäng och kanske levla och 

sådär. Alla människor tävlar ju med andra på något sätt hela tiden och det älskar ju verkligen 

barn, att tävla. Om de har någon form av poängsättning så är ju det ett plus när det ska vara 

flera spelare, annars så tänker jag att det inte spelar någon stor roll.”  

 

4. Är lärares kunskap om spelifiering viktigt för användningen av digitala program? 

 

Elin: “Det beror på vem det är. Om man som jag, som har spelat mycket dataspel själv sen jag 

var liten, så vet jag ju ungefär vad det handlar om. Det jag tittar efter är att man ska kunna 

göra lite olika saker, samla poäng, gå upp i nivå, få belöningar, få medaljer, kunna jämföra sig 

med kompisar, kunna jämföra sig med sig själv och sådana där saker. För det är ju det man 

vill ju. Man vill ju det ska bli så bra som möjligt. Medans en kollega till mig, som jobbat i 
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minst 40 år längre än mig, inte bryr sig så mycket om spelifiering. Hon går ju mer på att det 

ska se roligt ut att göra. Vi väljer samma spel men hon väljer de av andra anledningar.” 

 

Frida: “Ja absolut.För dem är milsvida före oss i allt barnen och vi skulle behöva ha mycket 

mer förståelse för vart dem är.”  

 

Anton: “Ja det tror jag absolut. Det är en blandad kompott av lärare och det är både bra och 

dåligt. Det beror ju på hur man tänker men just tekniken är ju en het fråga på lärarmöten. Vad 

ska man säga? Ja, vissa krigar emot och vissa krigar för. Men jag tror absolut att man får, om 

läraren lite mer kunskap om det, och även att de lätt kan börja, för det är också det som är. Ja 

men det är så lätt när man sitter här och får hjälp och så ska man gå till sitt klassrum, då, då 

minsann då funkar ju ingenting (härmar lärare). Ja men det är ju lite det att man måste få in 

vanan och en annan attityd tänker jag.”  

 

5. Har användning med digitala program och kunskap om spelifiering med åldern att 

göra? 

 

Elin: “Ja så som jag har märkt så där jag jobbar, det är att dem som är lite äldre tycker att allt 

det här som har med digitalisering som datorer, smartboards, iPads, dem har ju inte vuxit upp 

med det. Dem tycker att det är jättesvårt. Dem skippar hellre det. För att det är så mycket jobb 

att sätta sig in i någonting som de inte kan själva.” 

 

Frida: “Överlag tycker jag nog att det är så men sen finns det ju alltid dem som vill förkovra 

sig i nya saker och tycker att det är spännande. Men jag tror nog att det finns en mentalitet att 

man är så emot spel på nåt sätt, att dem sitter och spelar så mycket hemma ändå så dem 

behöver inte ha såna uppgifter och göra det, så då får man nog ingen förståelse för det.” 

 

Anton: “Ofta, inte alltid men ofta.”  

3.3 Sammanställning av resultatet 

 

Här redogörs en sammanställning av resultatet kopplat till bakgrunden.  

 

3.3.1 Hur används digitala verktyg inom matematikundervisningen i 

grundskolan f-3? 
 

 I enkätundersökningen där 84 personer deltog så går det att utläsa att 84% av de deltagande 

har tillgång till digitala verktyg i deras klass för alla elever. Det innebär att drygt 70 stycken 

av de 84 som deltog har tillgång till digitala verktyg för sina elever. Drygt 84% säger att de 

använder interaktiva program i matematiken. Det visar att digitaliseringen har gjort ett intåg i 

skolan på allvar precis som forskningen visat (Buckley, DeWille, Exton, Exton and Murray, 

2018). Det styrks av att 34% angett att de använder digitala verktyg utav anledningen att det 

numera står med i läroplanen. Men de främsta skälen till att digitala verktyg används anges 

främst vara som en motivationshöjare, belöningssystem samt att det har en positiv effekt på 

inlärningen. Även en stor andel av deltagarna använder det som extramaterial. Det är en 

intressant iakttagelse då Skolforskningsinstitutionen (2018) i sin forskning kom fram till att 

digitala verktyg och interaktiva program främst hade en positiv utdelning kunskapsmässigt 

om de användes som komplement till den ordinarie undervisningen. På frågan om vilken 

effekt digitala verktyg och program ger på matematikinlärningen så har 53% svarat en 
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medelstor positiv effekt och 32,5% en stor positiv effekt. Det är tillsammans drygt 85% som 

anser att det har en positiv effekt på matematikinlärningen i någon grad. 

 

Av de som blev intervjuade så arbetade de alla med interaktiva program och digitala 

hjälpmedel i sin matematikundervisning. Skälen de angav var olika. Frida använder sig av 

programmen i kompletterings syfte vilket hon återkommer till hela tiden. Hon understryker i 

intervjun att det är viktigt att påpeka att dessa program endast är ett komplement till den 

ordinarie undervisningen och att de inte kan användas enskilt som läromedel endast. Det säger 

de övriga också även om de inte understryker det lika noggrant så återkommer det flera 

gånger under intervjuerna. Ett tydligt exempel är att alla anger att de följer upp programmens 

resultat med någon annan kompletteringsuppgift. Lena uttrycker det så här;” Så jag kan ju 

liksom använda det och se hur ska jag komma vidare då, hur ska jag hjälpa barnet - för det här 

hjälper inte att bara jobba med det här programmet utan jag måste liksom sätta in lite extra för 

att hjälpa barnet just där”.  Vidare anser Elin att vissa moment inom matematiken saknas på 

de interaktiva program hon använder och därför måste komplettera med annat. Lena anser att 

vissa moment i den interaktiva programmen kan vara för svåra för eleverna och måste 

kompletteras på annat sätt. Att lärarna ser verktygen och programmen som ett komplement 

styrker Skolforskningsinstitutionen i sin forskning (2018). Vid frågan på vad det är som är så 

speciellt med interaktiva program så anger både Elin och Lena att de kan anpassas efter 

eleverna kunskapsmässigt samt att det inte är så mycket textuppgifter i 

matematikprogrammen, vilket är bra för nyanlända elever. De eleverna kan då arbeta på sin 

nivå utan språksvårigheter. Elin påpekar också att det går att använda program som är 

programmerade i olika språk och på så vis få med sig nyanlända elever i undervisningen. 

Även Frida påpekar det positiva i användandet för nyanlända elever då hon uttrycker sig så 

här; “Vi har ju elever som precis nu har anlänt och för deras del tycker jag att appar och sånt 

funkar jättebra i matten. Där dem kan få liksom baskunskaper på möjligtvis elevspel eller 

tillämpa genom att dem ska prova och testa eftersom det är svårt att förklara för dem”. Just 

språkbarriären och individanpassningen är någonting som Skolverket lyfter fram i sin rapport 

som en anledning till det positiva att arbeta med digitala verktyg och interaktiva program 

(2018b). På frågan om matematikinlärningen blir bättre av interaktiva program och digitala 

verktyg så stället sig lärarna tveksamma. Både Elin och Lena återkommer till att det ska vara 

ett komplement och Anton uttrycker det så här; “Nej. Alltså jag tror ju att det där har liksom 

med att göra hur man själv vill i klassrummet att om man likställer dem här grejerna så tror 

jag ändå att dem lär sig lika mycket. Jag tror inte att det är dåligt med appar men jag tror inte 

att det ersätter allt eller att det är så mycket bättre. Det är bättre för vissa elever självklart, 

men, ja, jag tror att det varken är bättre eller sämre utan det har ju med läraren hur den lär ut, 

så då tror jag nog att dem lär sig samma sak”. Çiftci & Aladağ (2018) är inne på det som 

Anton är inne på, att det är upp till läraren att göra lektionen meningsfull för att eleverna ska 

ta till sig kunskapen.  Frida påpekar också att mycket ansvar förs över på eleverna som hon 

anser kan vara för mycket för dem ibland och att hon inte alltid har koll när de arbetar med 

digitala verktyg. Både Antons och Lenas erfarenheter påvisar vikten av det som Skolverket 

(2019) påpekar. Skolverket understryker att det är lärarens roll och planering som avgör hur 

effektiva användandet av digitala verktyg i undervisningen är (2019).  

 

3.3.2 Kan lärares kunskap om spelifiering påverka elevers resultat när de arbetar 

med digitala verktyg inom matematiken? 
 

17,9% av de deltagande som har svarat på enkäten, har angivit att de tilltalas av konceptet 

spelifiering som anledning till varför de använder interaktiva program. Trots det så har ca 

hälften av de som svarat angivit att de inte vet vad spelifiering är och 54% har angivit att de 
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inte vet om det är viktigt att program är utvecklade efter spelifieringens principer. Drygt 28% 

har svarat nej på den frågan.  

 

I intervjun svarade hälften ja på att de visste vad spelifiering är och hälften nej. Ingen av de 

tillfrågade kände till att det finns kategorier av olika spelartyper. På frågan om de tänker på 

spelifiering när de väljer program så svarade Elin att hon gjorde det. Elin spelar mycket själv 

och är insatt i spelifieringens värld. Hon påpekar att det är motivationen i att få tävla, levla 

upp och samla poäng och medaljer som driver hennes elever framåt och då främst pojkarna 

som spelar hemma. Frida säger också att hon ser en större drivkraft hos pojkarna i hennes 

klass som spelar Fortnite hemma, att de gärna sitter med de interaktiva programmen som är 

uppbyggda efter spelifieringens principer. Hon är dock emot det och anser att poängjagandet 

och tävlandet är negativt. Hon vill helst inte använda sig av program med poäng. Anton å 

andra sidan anser att tävlandet är något naturligt för alla människor och att poängsättning bara 

är ett plus även om han även säger att det är trist när han ser att eleverna inte gör det de ska 

utan istället endast är fokuserade på att jaga poäng. Dock så är Lena tveksam till om det är 

positivt eller negativt med spelifiering. Hon är emot poängjagandet men lyfter fram 

motivationen som en plusfaktor. Som hon uttrycker det; “Man får ju liksom inte ta bort det 

här att det är roligt att jobba i det, för det betyder väldigt mycket. Det lustfyllda för barn, och 

särskilt i den här åldern.” Trots att Lena är tveksam så är hon inne på hur positivt det är med 

motivationen. Just motivation är det som utmärker spelifiering. Motivationsdetaljer som 

medaljer, status och poäng går så långt tillbaka som till antiken. Det har använts som ett 

psykologiskt manipulativt hjälpmedel i många år och inom många områden. Att manipulera 

på det här viset går tillbaka till  

behaviorismen Palmquist, 2018). Lena var inne på att vissa motiveras av poängjakt och vissa 

inte vilket gör henne tveksam till användandet av dessa program. Arkün Kocadere & Çağlaret 

(2017) har påtalat det problemet då de är inne på hur spel utvecklas och hur spelartyperna ser 

ut. De menar att vissa element attraherar en spelartyp men är direkt motverkande för en 

annan. Det gör det kan vara svårt att möta alla olika spelartyper samtidigt. 

Forskarna Dicheva, Dichev, Agre & Angelova (2015) är också inne på att det är viktigt att 

känna till de olika spelartyperna och att försöka anpassa programmen individuellt för bästa 

resultat. 

På frågan om lärares kunskap om spelifiering är viktigt för användningen av interaktiva 

program så svarar samtliga lärare ja. Trots att de själva inte har helt koll på vad spelifiering är 

och att de själva inte tänker helt i den banorna så är de alla överens om att lärarens kunskap i 

området är viktigt. Frida uttrycker det så här;  “Ja absolut. För dem är milsvida före oss i allt 

barnen och vi skulle behöva ha mycket mer förståelse för vart dem är”. Forskarna Dicheva, 

Dichev, Agre & Angelova (2015) påpekar leken och spelens betydelse för människan och att 

lärare nu står inför utmaningen att koppla ihop dessa två områden och få in det på ett effektivt 

sätt i sin undervisning, möjligtvis med digitala verktyg. Skolverket (2019) har publicerat 

forskning som är inne på Fridas spår, vilken trycker på vikten av att läraren har en 

medvetenhet och perspektiv på lärande, samt att lärarens förkunskaper inom digitala verktyg 

har en stor betydelse. Gamlar roller och invanda praktiker utmanas med det nya sättet att 

arbeta och tänka och lärare kan behöva vidareutbildning inom digitalisering, för att kunna 

skapa meningsfulla lärsituationer för eleverna menar forskningen. Çiftci & Aladağ (2018) 

skrev i sin undersökning att manliga lärare tycktes vara mer positivt inställda till digitala 

program men de intervjuade lärarna anser att det snarare har med ålder att göra. Elin och 

Anton tar upp att äldre personer som inte är uppvuxna med det digitala har svårare att ta till 

sig det och nya begrepp medan Frida är inne på samma spår samtidigt som hon påpekar att en 

del lärare håller sig uppdaterade och vill veta mer oavsett ålder och bakgrund. Trots det är de 
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alla överens om att spelifiering är någonting som finns och som lärare måste sätta sig in i 

bättre för att utnyttja det fullt ut. 
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4 DISKUSSION 
 

Här redogörs för egna reflektioner och slutsatser av resultatet. 

4.1 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis går det att fastställa att lärarna har hört talas om begreppet spelifiering 

men att de inte har någon djupare kunskap om vad det innebär. Det går också att se att lärare 

använder digitala verktyg i sin matematikundervisning och att den största anledningen är på 

grund av att det motiverar eleverna. Dock så förstår inte lärarna varför det motiverar eleverna 

mer än att de kan se att eleverna tycker att det är roligt. Det är en intressant iakttagelse som 

visar att lärarna förstår att digitala verktyg och interaktiva program har någon sorts effekt men 

de förstår inte varför. 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Resultatet i den här undersökningen är intressant men kan inte generaliseras för alla lärare i 

alla skolor i hela Sverige. Anledningen till det är att det var för få deltagare. Det som kan göra 

att resultatet dock kan ses som en liten riktlinje för hur digitala verktyg används och vad 

lärare kan om spelifiering, är att de lärare som deltog i intervjun sitter på olika delar i Sverige, 

långt ifrån varandra. Då deras svar påminner om varandra inom flera frågor går det att skönja 

en sorts trend på hur lärare tenderar att tänka, men det är ändå viktigt att påpeka att svaren inte 

är generaliserande. Undersökningen i sig innehåller relevanta frågor till ämnet och behöver 

inte utvecklas, men det behöver däremot vidare forskning inom området för att det ska gå att 

dra några slutgiltiga resultat som visar hur det ser ut i hela Sverige. Jag vill ändå framhålla att 

resultatet är intressant i sig då det väcker nya frågor och tankeställningar kring hur vi ska 

förhålla oss till digitala verktyg och hur vi på bästa sätt ska kunna använda dem. 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

4.3.1 Användning av digitala verktyg i matematikundervisningen 
 

Det är tydligt att digitala verktyg används regelbundet inom matematiken och att skälet för det 

delvis är att det är ett krav i läroplanen men också för att digitaliseringen på allvar tycks ta 

mer plats i undervisningen. Det är tydligt att lärare måste anpassa sig efter hur samhället 

förändras och förbereda eleverna för framtiden. En intressant iakttagelse som framkom av 

undersökningen och resultatet, är att en stor andel lärare använder digitala verktyg som 

extramaterial utöver de vanliga läromedlen. En tolkning jag gör utav det är att den 

traditionella undervisningen hålls fast vid eftersom den är invand och bekväm. Det 

understryks av att de intervjuade lärarna anser att digitalisering och kunskapen kring det har 

med ålder att göra vilket jag tror till stor del stämmer. Lärare som har arbetat i många år och 

är i övre medelåldern har inte vuxit upp med digitalisering på samma sätt som yngre lärare. 

Det måste visserligen understrykas att det finns lärare som hela tiden uppdaterar sig och har 

full koll på digitala verktyg, men många har det inte. Det nämndes av några av de intervjuade 

lärarna, att äldre lärare tenderar att tycka att det är jobbigt att sätta sig in i det digitala och 

gärna återvänder till sina invanda undervisningsrutiner. 

 

Att digitala verktyg tycks användas som komplement och extramaterial är intressant då 

tidigare forskning har visat att digitala verktyg är som mest effektiva när de används just som 
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extramaterial. Ingen av lärarna har gett någon förklaring  till varför de anser att digitala 

verktyg fungerar bäst som komplement annat än att de understryker sina påståenden. Det är 

intressant anser jag, då de genom erfarenhet har sett i sin egen undervisning att det fungerar 

bäst, men de har samtidigt inte någon forskning att luta sig mot och hänvisa till. Det visar att 

lärarnas erfarenhet och iakttagelser, observation och engagemang är det viktigaste i 

undervisningen.   

Den mest intressanta delen av resultatet, enligt mig,  är att majoriteten av de tillfrågade lärarna 

anser att användning av digitala verktyg och interaktiva program i matematikundervisningen, 

höjer motivationen hos eleverna. Det här är en viktig aspekt som de tar upp eftersom 

motivation är en stor del av vad spelifieringen vill åt då spelifiering handlar om att hitta den 

enskilda del som motiverar den enskilda eleven. I kontrast mot det så har väldigt få lärare 

kunskap om vad spelifiering är, även om flera har hört begreppet förut. Det är det som gör 

resultatet så intressant eftersom återigen visar lärarna att deras engagemang, observation och 

erfarenhet leder dem rätt även om de inte helt förstår hur spelifiering och motivationen 

fungerar. Det blir tydligt att lärarna ser att interaktiva program motiverar eleverna och de kan 

också sätta ord på vilka bitar som motiverar den enskilda eleven, men samtidigt har ingen av 

dem reflekterat över varför det är så och hur de ska kunna utnyttja det till max. Lärarna ser att 

det ger någon sorts effekt men de tycks inte veta vilken orsak det är som ger effekten.  

 

En viktig aspekt, som jag ser det, är att lärare måste förstå lekens betydelse för inlärning hos 

barn. Leken motiverar och inspirerar och den är rolig. När det är roligt vill barn fortsätta att 

göra det de gör. Det är en självklarhet enligt mig, att om någonting är roligt så inspirerar det 

till fortsättning och vidareutveckling. Motivation och att tycka någonting är roligt får inte 

underskattas. Barn blir inspirerade och engagerade av lek. Lekens betydelse är någonting som 

tidigare psykologer och teoretiker har tagit fasta på, ända sedan 1700 talets Rousseau. Jag kan 

själv tycka att i och med alla krav som elever i grundskolan ska nå i årskurs 3, så har leken 

försvunnit lite ur undervisningen. Samtidigt talar man om vikten av praktik och teori, men lek 

tycks vara något som elever ska ägna sig åt på rasten och inte i undervisningen. Spelifiering är 

en form av manipulation som riktar sig åt att motivera och inspirera, på samma sätt som leken 

fungerar, och om lärare lär sig utnyttja den psykologiska biten så kommer användningen av 

digitala verktyg att ge ett större resultat. Det är jag övertygad om. Här måste inställningen till 

spel och lek ändras först och främst för att resultaten ska nås.  

 

4.3.2 Spelifiering i matematikundervisningen 
 

Lekens motivation och inspiration är psykologiska faktorer som spelifieringen försöker 

utnyttja. Spelifiering handlar enbart om manipulation och att ge en belöning som motiverar 

till en fortsättning. Ett exempel skulle kunna vara hur reklamvärlden fungerar genom 

extrapriser och lockrop som lockar  köpare genom att lova någonting tillbaka. De lockar med 

upplevelser och motiverar oss att köpa saker för ett till synes billigare pris. Ett annat kanske 

tydligare exempel är träningsappar som nämnts tidigare i det här arbetet. Genom att använda 

träningsappar så blir användaren mer motiverad till att fortsätta eftersom användaren ser sina 

resultat och får tillbaka någon form av belöning i antingen poäng, eller en jämförelse på 

topplistor och i vissa fall går det att dela sina framsteg med andra på sociala medier för att få 

mer uppmuntran. Andra appar som är kopplade till butiker använder sig av poängsystem som 

ger en viss rabatt på nästa köp. Det är också en form av spelifiering. Alla dessa olika former 

riktar sig till det psykologiska hos människor. Det är det som jag anser är mest intressant 

gällande spelifiering. Hur ska skolan kunna utnyttja spelifieringens principer på elever, på 

samma sätt som olika appar och reklam gör? Hur ska skolan och lärare kunna utnyttja 

principen och locka eleverna till att vilja lära sig mer? Eftersom spelifieringens principer 
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uppenbarligen fungerar så tål det att tänkas på. Spelutvecklare, reklamvärlden och 

apputvecklare har insett hur spelifieringen manipulerar oss och de tjänar pengar på det helt 

enkelt för att det fungerar. Jag är fullt övertygad om att om skolan förstår hur spelifiering 

fungerar i grunden så går det att applicera på eleverna och därmed kunna få eleverna att 

klättra kunskapsmässigt i matematiken. Men det är inte bara lärare som måste förstå vikten av 

förståelse för hur spelifieringen fungerar, jag tror att det även gäller rektorer och skolverket 

samt skolan i stort. Återigen är det inställningen till spel som måste ändras och omvärderas, 

anser jag. 

 

För att kunna utnyttja spelifieringen till max, enligt mig, så måste lärare också ha en insikt i 

hur spelartyperna fungerar. Jag tror det kan ge ett mycket mer givande resultat eftersom 

lärarna då vet hur de ska använda digitala verktyg och vilka interaktiva program de ska 

använda till varje enskild elev. Eftersom olika interaktiva program lockar olika spelartyper så 

är det, enligt mig, viktigt att lärare kan applicera spelartyperna på eleverna och därmed välja 

det program som passar den enskilda eleven bäst. På så vis går det att få bort de som endast 

jagar poäng och samtidigt anpassa program för de som inte vill tävla alls. Det här var ett 

problem som flera av de intervjuade lärarna uppmärksammade i sin egen undervisning och det 

är ett problem som måste bort, om interaktiva program ska kunna användas på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Genom att lärare lär sig mer om spelartyperna så lär de sig att utnyttja 

spelifieringens principer och därmed kan de få eleverna att fördjupa sig mer inom 

matematiken. 

 

Ingen av de tillfrågade lärarna i intervjuerna har någon kunskap om spelartyperna 

överhuvudtaget. Jag hade hoppats på mer kunskap från lärarna inom det här området, vilket 

inte blev utfallet, så tyvärr kom det inte fram mer resultat av hur det skulle kunna se ut att 

arbeta utifrån spelartyperna, vilket jag hade velat sett. En viktig detalj är dock att samtliga 

lärare ansåg att kunskap inom det här området är viktigt.  

 

Utvecklingen går framåt och detsamma måste gälla för lärarnas kunskaper inom nya områden. 

De deltagande lärarna var överens om att vidareutbildning inom spelifiering och användning 

av digitala verktyg är viktigt för att verkligen förstå hur de ska kunna användas på bästa sätt. 

Enligt forskningen som presenteras i det här arbetet så syns det tydligt att digitala verktyg ger 

en effekt på grund av begreppet spelifiering. Fler av eleverna lockades av att jobba med 

interaktiva program när de fick möjlighet att samla poäng och belöningar. Eftersom 

spelifierningen uppenbarligen fungerar så bör det vara ett krav att lärare får mer insyn i vad 

begreppet innebär och hur de kan utnyttja det. Enligt min åsikt behövs det vidareutbildning 

men framförallt mer forskning kring spelifiering och spelartyperna för att öka kunskapen i 

stort. Mer forskning skulle visa vad som krävs och hur lärare ska identifiera spelartyperna 

samt hur de ska använda sig av det i matematikundervisningen. Det den tidigare forskningen 

visar är att spelifiering har en funktion och att det fungerar, men hur det fungerar i praktiken i 

skolundervisning krävs det mer forskning kring. 
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5 SLUTSATS OCH SAMMANFATTNING 
 

Trots att det inte finns mycket forskning och trots att det inte var många personer som deltog i 

den här studien, vare sig i enkäten eller i intervjuerna, så går det ändå att urskilja vissa saker. 

Digitaliseringen har kommit in i läroplanen och lärare ska förhålla sig till digitala verktyg och 

interaktiva program på något vis. Så också inom matematiken. Det är tydligt att lärare tycks 

använda digitala verktyg eftersom läroplanen kräver det samt att de har sett att det motiverar 

eleverna.  

Spelifiering är ett begrepp som sprids inom forskningen och som redan är etablerat hos 

spelutvecklare, reklamvärld och andra apputvecklare. Det är tydligt att lärare inte fullt ut har 

förstått begreppet och att det går att anpassa till elevers olika drivkrafter, dvs spelartyper, för 

bästa effekt. Dock är samtliga av de intervjuade lärarna överens om att mer kunskap inom 

området krävs och Skolverket samt NCM talar även för att en kompetensutveckling kan vara 

nödvändig i många fall. Jag är övertygad om att det är nödvändigt. Eftersom digitaliseringen 

går framåt i raketfart så måste lärare och skolan i stort följa med i utvecklingen. En variant 

skulle kunna vara att spelutvecklare föreläser i skolor om hur de använder sig av spelifiering 

och vilka spelare de vänder sig till. Spelutvecklare har full insikt i både spelifiering och 

spelartyper och skulle kunna ge värdefull information och kunskap inom området, till aktiva 

lärare och skolan i stort. Jag tror också att det måste bli mer omfattande om inte obligatoriskt i 

lärarutbildningen dessutom. Blivande lärare, som jag, kommer att arbeta i nuet när den 

digitala utvecklingen är i full fart. Det innebär att vi måste ha förståelse för hur spelifiering 

fungerar och hur det psykologiska hos människor fungerar. Det är bara att konstatera att 

digitala verktyg kommer stanna kvar och utvecklas mer så framtiden innebär förmodligen att 

undervisningen enbart kommer bli mer digitaliserad. När det sker så måste lärare veta hur de 

ska använda verktygen och hur de ska anpassa de interaktiva programmen. Det är en ny 

undervisningsform som vi måste bli experter på. Jag själv kommer ta fasta på det 

psykologiska som motiverar och manipulerar människor och försöka utnyttja det i min egen 

undervisning. För att kunna göra det handlar det om att lära känna elever individuellt och 

urskilja vad som driver dem, för att kunna anpassa undervisning och program efter den 

enskilda individen. Här tror jag att Palmquists forskning kring spelifiering i klassrummet är 

användbar för nyblivna lärare, och även etablerade lärare som måste utvecklas mer. 

 

Dock så är det här området nytt och det finns inte mycket forskning än, så huruvida 

spelifiering och digitala verktyg verkligen har någon effekt på matematikinlärningen, krävs 

det större och mer omfattande forskning om, under en längre tid, innan det går att dra några 

verkliga slutsatser om det. 
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BILAGOR 
 

1. Enkätundersökning 

 

Hur länge har du arbetat som lärare?82 svar 

2 år 
6 år 
10 år 
3 år 
20 år 
7 år 
4 år 
1 år 
8 år 
5 år 
25 år 
19 år 
1,5 år 
16 år 
 

 

Vilken kommun arbetar/arbetade du i?80 svar 

Vänersborg 
Sala 
Tyresö 
Göteborg 
Ängelholm 
Örebro 
Växjö 
Norrköping 
Vänersborg 
Helsingborg 
Huddinge 
Kungsbacka 
Haninge 
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Vilken är din favoritapp/program? Ange kort varför:74 svar 

Vektor 
Matteportalen - jag som lärare kan följa upp resultatet och det är väl ketegosierat. 
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Matteraketen-bra kategoriserat 
Mattebageriet. Den är pedagogisk utformad. 
skolplus 
Qnoddarna 
Vektor. Anpassar sig utifrån elevens kunskaper och bli därför en bra utmaning för de som är duktiga. 
 
Vi använder Nomp mycket. Möjlighet att individualisera och smidigt att använda både för mig och 
eleverna. Eleverna tycker om att samla ”Nomppix” i appen. 
matteportal.se för jag har lätt koll på vad alla gör eller inte gör. Samlarkorten passar min klass jättebra. 
Kan anpassa hemläxor och uppgifter i klassrummet efter elevernas individuella förutsättningar. 
Loops. Visar eleverna vad de ska lära sig 
Nomp 
Har flera som kompletterar varandra, scratch är ett bra exempel inom programmering 
Vektor. Enkel att komma igång med. 
Skolplus passar för klassgenomgång och vissa moment för enskild träning. 
Vektor i år 1 för ökad taluppfattning, minnesträni 
 

 

Om svaret på föregående fråga är ja, vilka appar/program 
använder du dig av?68 svar 

Bingel 
Se ovan 
Skolplus 
Bingel 
Nomp 
Bingel, elevspel, 10monkeys 
Qnoddarna, Nomp 
Bingel, skolpus, nomp 
Nomp och ”Favorit matematiks” digitala del. 
matteportal.se, osmo, beebot, 
Matematikportalen, Loops, elevspel, 
Nomp, favoritmatte digital del. 
NOMP, Qnoddarna 
 

Om du inte använder dig av appar/program i 
matematikundervisningen idag, ange gärna varför samt vilka 
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appar/program du arbetat med? Gäller endast appar/program med 
lärarinloggning.10 svar 

Vektor. Skoltavlan. Softogram. 
har för dålig koll samt vill att det ska följa läroplanen 
Vektor 
Det är dyrt med license och kommunen bestämmer vilka produkter som ska inhandlas för enheten. 
förra terminen fick jag en gratis prova-på license i 3 mån som jag fixade privat. Väldigt uppskattat! 
Jobbade då med MattePortal. 
Favorit matematik kostnadsfråga 
Jag fokuserar på matteboken då den är väldigt bra, sedan kan jag göra övningar där jag använder 
tavlan, datorn, videos och/eller barnen får använda mini witheboards. Apparna blir mer som belöning 
eller extra arbete, men vet inte vad de heter. 
Jag skulle använda mer om vi hade fler enheter på skolan och att de va lättare tillgängligt för mig. 
Jag hade önskat att arbeta mer med ipads men vi har inte tillgång till tillräckligt många eller någon som 
kan ta tid att organisera programmen. 
Nomp 
i dagläget har vi ingen tillgång till digitala verktyg för eleverna i min årskurs 
 

 

2. Kategorisering av intervjuer 

 

 
Emma (Elin) Lotta (Lena)  Fam (Frida) Aleks (Anton) 

Fokus på: 
 
Digitala program i 
matematikundervisningen 
 

Namn på kategori: 
 

Digitala program 
 

Egen notis: 
 
Vilka program som 
används i 
matematikundervisningen  

“Då är det 
Skolplus, Bingel, 
Vektor. Och sen så 
är det 
Mattematchen. 
 

  

  

“Ja det är ju Vektor, 
det är bara den 
som man kan få en 
resultatdel utav 
dem jag använder. 
Sen tror jag att det 
finns andra, det 
finns ju t.ex, vi har 
haft Espresso. Men 
jag har valt bort den 
för jag tycker dem 
är så dåliga.”  

“Resultatdelen är ju 
Nompen isåfall där man 
kan se resultat. Annars 
har i skolplus. Den kan jag 
inte se resultat på det 
sättet men dem kan va 
inne och använda sig av 
det. Och sen är vi inne på 
elevspel. Men där har vi 
inte inloggning, där har vi 
inte licensen utan vi är 
bara inne på elevspel. Det 
man får tillgängligt. Jag vet 
inte om man har 
inloggning kan man 
annars få, det kan vara 
mer vad de har för resultat 
på olika övningar.” 

“Det är inte så 
många egentligen, 
det är Bingel mest.” 

Fokus på: 
 
Skäl till att använda 
digitala program 
 
Namn på kategori: 
 
Orsak till användning 
 

Egen notis: 
 
Anledning till att man 
använder programmen  

“Just nu eftersom 
det pågår så är det 
Mattematchen. Det 
pågår under en 
viss period så har 
de mattetävling 
och då använder vi 
den mest.” 
 

 

 

 

 

  

“Det är någonting 
som kommunen nu 
har köpt 
prenumeration till 
hela kommunen 
och jag har valt bort 
det för jag tycker 
Espresso är så 
dålig. Den är en 
översatt app från 
USA tror jag och 
den är inte överens 
med det jag vill att 
barnen ska lära sig. 
Espresso är lite 
barnslig till och med 
för en förskoleklass 
tycker jag, så 

“Jag försöker ha så många 
program som möjligt för 
jag har inga böcker. Jag 
har inga läromedel fysiskt. 
Så det brukar vara min 
räddning för  att 
färdighetsträna efter att vi 
har jobbat med 
genomgång.” 

“Men dels så är det 
ju för att det är lite 
kul. De tjänar ju lite 
pingping på det så 
det motiverar ju dem 
rätt mycket för när 
dem samlar pingping 
så kan man köpa 
nya kläder till sin 
avatar. Och så kan 
man även köpa spel. 
Man får 2 liv per spel 
och det är väl inte 
så väldigt...men de 
tycker det är roligt så 
det är ju en 
belöning.”   
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Vektor är den jag 
använder allra 
mest.”  

Fokus på: 
 
Individanpassning och 
motivation 
 
Namn på kategori: 
 
Fördel med digitala 
program 
 

Egen notis: 
 
Vad är speciellt med 
programmen?  

“Skolplus är väldigt 
bra för de yngre 
barnen.Där finns 
inte bara matte, 
det finns svenska, 
engelska, SO, NO. 
Det finns hur 
mycket som helst 
där. Bingel har jag 
använt väldigt 
mycket för där 
finns det en hel del 
som handlar om 
Nationella proven. 
För träning på 
Nationella och då 
är det precis allting 
dem kan träna. 
Vektor är en app 
på iPad och den 
anpassar sig efter 
spelaren. För det 
finns lite olika 
övningar. Om du 
misslyckas mycket 
på en så sänker 
den 
svårighetsgraden 
och så hoppar den 
lite emellan. Den 
anpassar sig lite 
efter dig. Och det 
finns inte så 
mycket 
läsuppgifter så det 
är bra även för 
nyanlända elever.”  
  

“Vektor är den jag 
använder allra 
mest. Därför att den 
är individanpassad. 
I den här är det 
olika moment man 
tränar. Man kan 
träna talrad och 
tiokamrater och du 
tränar mönster och 
geometri och man 
tränar alltihopa det 
här fast det är så 
individuellt så att 
om barnet inte 
kommer vidare så 
backar det och så 
börjar det om igen, 
så att det är inte 
något som blir det 
här kan inte jag, 
utan märker då 
programmet att 
barnet går för fort 
framåt då backar 
programmet så att 
man börjar om igen 
och så tar det det 
igen. Så det är 
väldigt lätt att jobba 
med. Sen är det 
användarvänligt för 
barn därför att det 
bygger på belöning, 
samla saker, lite 
äventyr - man går 
till olika öar, du 
träffar olika djur och 
då får du olika 
belöningar och 
nycklar. Så det är 
fantasieggande och 
så.”   

“Skolplus är väl roligare 
utformad för barnen. Den 
är mer uppbyggd som spel 
medan Elevspel är ju mer 
träna färdighetsträning.Det 
är bara tal som dem ska 
skriva svaren på. Så jag 
tycker det är en bra 
kombination med båda.” 

 

Fokus på: 
 
Ingen lärarkontroll, 
avsaknad av 
matematikområden 
 
Namn på kategori: 
 
Negativt med digitala 
program 
 

Egen notis: 
Negativa aspekter med 
programmen  

 “Ja det är...det 
finns inte så 
mycket 
problemlösning. 
Tyvärr. Och det 
finns inte så 
mycket...jag tänker 
volym, bråk, vikt, 
längd...det är 
främst 
räknesätten. 
Taluppfattning.”  

“Ja alltså vissa 
moment är väldigt 
väldigt svåra. Det är 
när det är logiska 
mönsterföljder kan 
jag tycka att den är 
för svår. Det är 
knappt så att jag… 
hmmm undrar 
varför det 
blev så här och så 
får jag fundera själv 
på hur det blev. Så 
det är lite lite svårt 
även då om det ska 
vara på en låg nivå 
så kan jag tycka att 
det blir för svårt för 
dem här barnen. 
Sen är programmet 
väldigt bra också 
för jag kan välja, för 
det är ju så här att 
när barnen loggar 
in så finns det 30 
min eller 20 min 

“Det negativa är väl att när 
jag lägger över 
färdighetsträningen så 
lägger jag ju rätt mycket 
ansvar på eleverna och 
jag kanske inte helt riktigt 
har koll...på det sättet som 
man kan se vad dem har 
gjort. Så jag… det är inte 
helt liksom….jag måste ju 
också  ha 
färdighetsträning på 
papper sen. Och kolla så 
att dem liksom har vart 
med. Så det är väl detta, 
det bygger på att det är 
mycket ansvar på dem.”  

“Jag har inte lyckats 
hitta hur man 
låser...vissa delar av 
ön så att säga. Alltså 
vissa ämnen. Om 
jag skulle vilja att 
dem bara göra matte 
typ till exempel, så 
kan inte jag låsa 
engelskan, 
svenskan och no till 
exempel. Så det är 
väl lite tråkigt för då 
för i engelskan kan 
man skaffa sig lite 
enkla pingping så 
när dem…(skratt)... 
är trötta på matten 
så brukar dem logga 
in där och köra...så 
dem samlar 
ihop...det är väl lite 
tråkigt. Men 
annars...ja..funkar 
det bra.”   
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och då är det så 
länge som man 
tränar.Sen slår 
programmet av. Så 
det är bara den 
träningsperioden 
och jag kan välja, i 
början kan jag välja 
om jag vill ha 30 
min eller om jag vill 
att barn ska träna 
20 min, sen slår 
programmet av och 
nästa gång man 
börjar då börjar 
man där man 
slutade förra 
gången. Så att det 
är ett väldigt bra 
program så tycker 
jag att det är dem 
här 20 minutrarna.” 

Fokus på: 
 
Motivation, estetik, 
användarvänligt, nivå och 
färdighetsträning 
 
Namn på kategori: 
Utformning 
 

Egen notis: 
 
Viktigt vid val av program  

“Det ska se roligt 
ut för barnen 
samtidigt...det 
finns ju 
mycket….grafiska 
grejer som är 
väldigt tråkiga. Då 
vet jag ju att 
barnen tycker det 
är tråkigt med. Det 
ska finnas 
något...på Bingel 
t.ex där samlar de 
ju poäng och de 
kan låsa upp 
avatarer, eller låsa 
upp spel som de 
tycker själva är 
roliga. För det här 
vet jag ju att det är 
motiverande för 
dem. Att när jag 
har klarat av att 
göra den här 
uppgiften då får 
jag så här många 
poäng och då...då 
kan jag köpa det 
här spelet. Att det 
finns någon form 
av morot. 
Samtidigt som det 
är estetiskt 
tilltalande. Och 
lättnavigerat. Det 
ska inte vara så 
svårt att hitta. Vad 
man ska göra.” 
  

“Dels då, eftersom 
jag har 
förskoleklass så 
ska den vara lätt att 
använda. Det ska 
inte va alltför långa 
och krångliga 
inloggningar t.ex då 
såna där man är 
tvungen att logga in 
varje gång 
med...eh...med 
mailadress. Det är 
för svårt. Att först 
ha en mailadress 
och sen ett inlogg 
så att det måste 
liksom kunna ligga 
kvar i minnet 
inloggningar. Så det 
tycker jag är bra. 
Och sen då om 
man tänker på 
matte då, ja alltså 
den ska ju träna på 
den nivån där 
barnen befinner sig. 
Det är liksom, jag 
ska kunna välja 
olika områden som 
jag känner att nu vill 
jag jobba i det här 
och då tränar..då är 
det just en 
färdighetsträning i 
det jag har valt, inte 
att det kommer nåt 
som inte hör ihop 
med området. Om 
jag jobbar med 
klockan så vill jag 
att barnen ska träna 
klockan och då vill 
inte jag att dem ska 
träna 
tiotalsövergångar 
just då utan liksom 
jag ska kunna 
välja...t.ex Nomp är 
ju väldigt väldigt bra 
så. Jag vet inte om 

“ För mig är det viktigast 
att när vi jobbar med sånt 
här att det blir någon sorts 
färdighetsträning, att det 
är någonting som dem, 
som vi redan har jobbat 
med som dem kan jobba 
mer självständigt med. Så 
jag kan lösgöra tid till dem 
jag vet inte har förstått, för 
då kan jag sitta med dem 
och ha en extra 
genomgång med den 
gruppen tillsammans. Så 
för mig är det att det blir 
ett eget arbete och 
det...dem får öva vad de 
har gjort fel på och så 
rättar den ju till och de kan 
gå tillbaka och testa nya 
övningar och prova igen 
och så.”  

“Nej men att det ska 
vara på någorlunda 
rätt nivå liksom. Och 
så ska det se lite kul 
ut..jag tycker väl att 
skolplus till 
exempel...men för 
den layouten är för 
enkel och barnen 
tycker ju inte att det 
är så kul med 
sådana saker, dem 
väljer ju skarpa 
färger och lite 
sådära...för att..ja 
det är det dem är 
van vid liksom. Med 
alla filmer och andra 
spel de spelar och 
så. Så att 
det..ja...just skolplus 
är ganska enkelt så 
då tycker de att det 
blir lite mer som en 
skolbok då och det 
tycker dem ju inte är 
lika motiverande.” 
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du känner till Nomp 
men där kan jag 
välja vilka olika 
färdighetsträningar 
dem kan göra och 
likaså Skolplus är ju 
också så att jag kan 
välja - nu jobbar vi 
bara med den här. 
Och det tycker jag 
är bra. Och just att 
det är lätt 
inloggning. Eller att 
inloggningar ligger 
kvar.” 

Fokus på: 
 
Repetition 
 

Namn på kategori: 
Uppföljning 
 

Egen notis: 
 
Uppföljning 
 av program  

“Då tittar jag vad 
det är..säg att du 
har en elev som 
har svårt för 
klockan, då ger jag 
ju den eleven mer 
klockuppgifter i 
form av klockan. 
Är det några 
stycken då kanske 
vi sitter ner i liten 
grupp och så 
pratar vi i en extra 
genomgång.”  
 

 

  

“ Alltså när jag...nu 
är det ju bara… 
utav dem som jag 
använder så är det 
ju bara Vektor som 
jag ser exakt var de 
befinner sig. Där 
kan jag ju då, dels 
under 
utvecklingssamtal 
t.ex så kan jag ju 
visa direkt där och 
se att så här jobbar 
vi och det här kan 
ditt barn ha svårt för 
och det här är lätt, 
och jag kan ju se då 
en progression, jag 
ser ju då liksom om 
dem kommer vidare 
eller om dem 
stannar. Och då 
kan jag ju liksom gå 
in och hjälpa barnet 
just där och jag kan 
träna det på andra 
sätt då om dem har 
svårt t.ex med 
former eller 
mönster då kan ju 
jag träna det på 
flera olika sätt. Så 
jag kan ju liksom 
använda det och se 
hur...hur ska jag 
komma vidare då, 
hur ska jag hjälpa 
barnet - för det här 
hjälper inte att bara 
jobba med det här 
programmet utan 
jag måste liksom 
sätta in lite extra 
 för att hjälpa barnet 
just där.” 

“ Det jag har gjort när jag 
har haft möjligheten att 
kolla hur det har gått 
liksom i uppgifterna, och 
då ser man ju tydligt hur 
de ligger till i nivå liksom 
och vad jag behöver lägga 
mer krut och vart jag 
behöver mer fånga upp. 
För det är så vi använder 
det och sen vet jag att vi 
tittar så att barnen blir lite 
triggade av att få göra 
bättre.” 

“ Ja men där kan 
man ju se  hur 
många gånger dem 
har tränat på just 
den uppgiften. Och 
så kan man ju också 
se liksom hur lång 
tid det tog. Och just 
det här med hur 
många gånger dem 
gör uppgiften, det 
kan ju också (skratt) 
liksom visa på att 
dem kan eventuellt 
har gått in och bara 
gissat. Och då kan 
man ju...ja...ge dem 
någon liknande 
uppgift så får man 
se hur det går då. 
För det kan ju också 
finnas en poäng 
med att göra det 
flera gånger, de 
kanske tycker att det 
också är...lättjänta 
poäng när man 
redan har klara t det 
en gång, att dem 
samlar poängen 
igen liksom. Och då 
kan man ju 
dubbelkolla på det 
sättet, att 
bara...ja...slänger 
fram några enkla 
liknande uppgifter 
liksom, på...papper 
när...stenciler...eller 
när man gör 
gruppuppgift i 
klassrummet. Ja för 
det är väl mest så 
jag brukar kika på 
det. Annars brukar 
jag också ha det så 
här...när man är klar 
med sidorna man 
ska räkna så kan 
man få 
göra….liksom typ 
samma sak fast på 
Bingel.” 

Fokus på: 
 
Nyanlända, 

“Jag har ju elev 
som har väldigt 
svårt att jobba i 
matteboken. För 

“ Jag tycker att det 
har en funktion. 
Dels då så är det ju 
färdighetsträning, 

“Ja det tycker jag. Vi har ju 
elever som har...jag har ju 
några nu som precis nu 
har anlänt och för deras 

“Ja alltså det finns ju 
många appar som 
ändå har 
programmerat att 
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individanpassning 
 

Namn på kategori: 
 
Funktion i undervisningen 
 

Egen notis: 
 
Funktion i undervisningen  

hen tycker att det 
är för rörigt i 
matteboken, det är 
så plottrigt och den 
förstår inte riktigt 
vad den ska göra. 
Och hen tycker det 
är svårt att läsa 
uppgifterna. Men i 
dem här 
uppgifterna på 
nätet, där så finns 
det ju möjlighet att 
få det uppläst. Och 
vi har ju en tjänst 
för skolan som kan 
översätta till vissa 
språk - inte alla. 
Man marker och 
så trycker man på 
en viss knapp och 
så läser den upp 
på… ja men vi 
säger polska. Och 
då underlättar ju 
det för eleven som 
kanske har ett 
annat modersmål. 
Som tycker det är 
svårt med 
svenska. Och just i 
mattematchen jag 
har en elev som 
talar engelska. 
Mattematchen kan 
man ställa om till 
svenska, tyska, 
norska, danska, 
engelska, franska, 
spanska...så den 
eleven ställer ju 
om det till 
engelska. Ja och 
då förstår eleven 
vad den ska göra. 
Lättare än när den 
sitter med 
matteboken.”   

som man kan göra. 
Då är det ju bra 
därför att dem… jag 
väljer dem som 
är...där dem kan 
jobba individuellt då 
så att jag kan visa 
att du jobbar med 
den här och du 
jobbar med den här 
och du jobbar med 
den och då 
liksom… är det 
smidigare kan jag 
tycka än kanske 
böcker att jobba i, 
för där kan det bli 
väldigt mycket 
tävling, att du är på 
den sidan och jag 
är på den här sidan. 
Sen tycker jag att 
barn överlag tycker 
om att jobba 
digitalt, det finns en 
glädje i att jobba 
digitalt så att dem 
ofta blir motiverade. 
Att jobba med olika 
appar och det är ju 
liksom en 
bra...alltså det 
funkar ju jättebra 
då...man får ju 
liksom inte ta bort 
det här att det är 
roligt att jobba i det, 
för det betyder 
väldigt mycket - det 
lustfyllda för barn, 
och särskilt i den 
här åldern.” 

del tycker jag att appar 
och sånt funkar jättebra i 
matten. Där dem kan få 
liksom baskunskaper på 
möjligtvis elevspel eller 
tillämpa genom att dem 
ska prova och testa 
eftersom det är svårt att 
förklara för dem - och 
även för de andra barnen 
för vi märker att barnen 
blir stimulerade av just 
sådana sorts spel och sånt 
så då tycker jag att det 
är….men jag… det är 
viktigt att säga att det är 
ett komplement. Inte en 
renodlad undervisning, det 
skulle jag aldrig kunna ha 
det som.” 

träna vissa 
saker...och jag har ju 
ganska många 
elever som har extra 
anpassningar…och 
då är ju, alltså 
apparna, eller ja 
egentligen paddan, 
men med apparna 
det bästa jag har för 
då kan jag ju slänga 
fram det med 
planerade appar och 
då kan jag ju på nåt 
sätt släppa lös 
dem...dem kan få 
upptäcka mycket 
själv. För annars blir 
det så mycket om 
jag ska sitta där med 
dem fast i en bok så 
skulle det ta så 
mycket av min tid 
från dem andra 
också. Dem som 
inte behöver 
jättemycket extra 
anpassningar men 
kanske några 
lite...gammal 
hederlig att en lärare 
står bredvid och 
pekar och förklarar 
en gång till hjälp. Så 
på det sättet så har 
det ju räddat många 
av min tid och mina 
elever så..de får sitta 
liksom med 
addan...och då kan 
man ju ta en tid när 
man går igenom just 
den appen och så 
kan man ju se...som 
när vi har..ja men då 
matte, då vill jag att 
du (ohörbart) får 
köra den här appen 
eller den här appen. 
Och lite då kommer 
jag att gå in och 
kolla vart du har 
kommit liksom, 
eftersom att alla 
appar inte år en 
rapport till sig 
liksom. Och då vet ju 
dem vad som gäller 
och det är jätteskönt. 
I dem flesta ämnen 
så har jag nästan två 
eller tre stycken som 
har lite olika 
appar..ja men dels 
som belöning..men 
också för just 
uppgifts...alltså bara 
mata uppgifter 
liksom.”  

Fokus på: 
 
Komplement, motivation 

“Ja det ska ju vara 
ett komplement. 
Man ska inte bara 
köra. För då...dem 

“Alltså jag skulle 
ju inte bara 
använda digitalt, 
det skulle jag 

“För mig tycker jag det 
har funkat bra, för jag 
tycker att barnen jobbar 
fint och tar ansvar och 

“Nej. Alltså jag tror ju 
att det där har 
liksom med att göra 
hur man själv vill i 
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Namn på kategori: 
 
Matematikinlärning 
 

Egen notis: 
 
Bättre matematikinlärning 
med appar  

måste ju få känna 
och när de jobbar 
med volymen då 
får dem ju mäta 
upp dl mått och l 
mått. Jobbar vi 
med vikt, ja men 
då får man hålla i 
en kg vikt. Så jag 
jobbar ju både 
med… jag brukar 
köra våra 
mattelektioner i 
halva. O, vi har en 
timme, då kör vi 30 
minuter jobba med 
stenciler, med 
laboration eller 
genomgång. Och 
sen andra halvan 
så kör vi med 
datorer.” 
  

aldrig göra utan 
det handlar ju om 
att jag har 
genomgångar 
konkret och vi gör 
på olika sätt. Men 
det här är ju ett 
komplement till 
den ordinarie 
undervisningen.” 

att de är så positiva när 
de får komma till dem 
delarna. Dem vet ju att 
det finns saker som vi 
ska ha gjort innan vi 
kommer dit så därför 
värderar dem ändå den 
tiden. Och eftersom vi 
jobbar mycket med KL 
och det kooperativa så 
är de vana att jobba 
med en kompis och 
samsas och diskutera 
och..jag har sagt liksom 
att när ni jobbar att det 
är viktigt att om man ska 
hjälpa någon så får man 
inte säga svaren utan då 
får man ge tips och 
idéer. Ibland svarar dem 
på varandras frågor på 
datorn som kommer 
även på 
färdighetsträningen...så 
är det någon som är 
tveksam då får man 
säga till kompisen att jag 
behöver en ledtråd och 
då säger kompisen en 
ledtråd men inte svaret.” 

klassrummet...att om 
man likställer dem 
här grejerna så tror 
jag ändå att dem lär 
sig lika mycket. Jag 
tror inte att det är 
dåligt med appar 
men jag tror inte att 
det är liksom...ja 
men ersätter allt 
eller att det är så 
mycket bättre. Det är 
bättre för vissa 
elever självklart, 
men… ja, jag tror att 
det varken är bättre 
eller sämre utan det 
har ju med läraren 
hur den lär ut, så då 
tror jag nog att dem 
lär sig samma sak. 
På något vis.” 

Fokus på: 
 
Individanpassning, 
motivation, komplement 
 

Namn på kategori: 
 
Ökad kunskap 
 

Egen notis: 
 
Ökning av kunskap på 
individnivå  

“Ja! Det beror på 
programmet. 
Bingel t.ex, där 
kan man ställa in 
efter årskurs. Jag 
har en elev som 
kom till Sverige för 
några år sedan 
bara och den 
eleven hade aldrig 
gått i skolan innan. 
Så medans de 
andra kör Bingel 
på årskurs 3 nivå 
så kör hen Bingel 
på årskurs 1. Det 
som Bingel 
då...det ser 
ungefär likadant ut, 
det kan va lite 
skillnad i layout 
och avatarerna, så 
är det ingen som 
bryr sig om 
skillnaden. Så det 
är inte lika 
utpekande för det 
ser likadant ut.” 
 

  

“Ja det tycker jag, 
det tycker jag. 
Vektor är ett riktigt 
bra sånt program 
som höjer sig. Sen 
finns det ju 
dem...jag har ett 
par elever här som 
inte orkar riktigt 
därför att dem 
är...alltså vad ska vi 
säga...omogna. 
Och då behöver 
dem ju stöttning så 
att där kan jag sitta 
bredvid eller jag 
kan hjälpa för att 
dem ska liksom 
förstå, att man kan 
förklara lite 
samtidigt som 
programmet 
fortgår.”   

“Jag tycker att barnen har 
tagit till sig lättare och jag 
tycker att många av dem 
behöver inte 
färdighetsträna så länge 
som dem gör. Sen så 
behövs ju det här vanliga 
klart också att bara räkna 
tal upp och ner men jag 
kan bli lite allergisk mot 
det för då handlar det om 
kvantitet och inte kvalite 
liksom. Vissa lärare är “ja 
men det finns 12 tal i 
boken och då måste dem 
göra dem talen” och tycker 
att har de visat det på 12-
13 så behöver man 
kanske inte göra mer. Så 
jag kan tycka att det är 
lagom med 
färdighetsträning och dem 
som jag ser att det inte 
funkar för fortfarande, dem 
kan jag putta till någonting 
extra till sen. Eller skicka 
med någonting hem. Men 
jag tycker inte att det 
fångar många.”  

“Det vet jag inte 
 egentligen. Jag tror 
att det är lite samma 
men...det är 
svårt...alltså man 
förlorar ju lite av 
vissa tankesätt 
tycker jag..just det 
här med 
uppställning. Det är 
lite klurigt och jag 
har inte hittat någon 
app som har det bra. 
Alltså att man måste 
liksom, ja men växla 
och sådana här 
saker med 
tiotalsövergångar 
och sådär, det blir 
på något sätt att 
dem gör det åt en 
då. Dem jag har sett, 
och då förlorar man 
ju det här att man 
måste tänka själv 
just på det där och 
det är ju också 
klurigt just med 
tiotalsövergångar 
både i addition och 
subtraktion. Så att 
det kan man förlora 
samma som med 
andra skriftliga 
räknemetoder som 
med förenklingar 
och så där, 
att...ja..räkna i led 
eller...ja de kallar det 
olika...men det är väl 
sådana saker man 
kan missa tror jag.”  
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Fokus på: 
 
Kunskap om spelifiering 
 

Namn på kategori: 
 
Kunskap om spelifiering 
 

Egen notis: 
Kunskap om spelifiering  

“Ja.”  
 

 

  

“Nej.” “Hört talas om det lite.” “Ja.”  

Fokus på: 
 
Kunskap om spelartyper 
 

Namn på kategori: 
 
Kunskap om spelartyper 
 

Egen notis: 
 
Kunskap om spelartyper 

“Nej.” “Nej.” “Nej.”  “Nej.”  

Fokus på: 
 
Motivation  
 

Namn på kategori: 
 
Spelifiering och val av 
program 
 

Egen notis: 
 
Tanke om spelifiering vid 
vad val av program  

“Jag vet att 
spelarna tycker det 
är roligare när dem 
får en morot och 
dem samlar 
medaljer och dem 
samlar poäng och 
dem får levla upp. 
För jag vet ju att 
mina elever, främst 
pojkarna, dem 
spelar ju väldigt 
mycket spel. Så 
sitter de bara och 
ska träna 
multiplikation, det 
finns några 
hemsidor där de 
kan göra det, om 
de inte tycker det 
är roligt på slutet 
då ger de upp 
ganska tidigt och 
hittar på andra 
saker att göra som 
inte har med matte 
att göra. S det är 
till individen. Jag 
märker att de 
flesta tycker att om 
det är spelifierat - 
då är det roligare.”  
 

 

  

“Jag alltså jag 
förstod att det var 
så, jag kände inte 
till det men jag 
förstod att det var 
så och alltså det är 
ju både negativt 
och positivt 
egentligen. Är det 
så att man kan få 
barnen att tycka att 
det här är bra eller 
att tycka att det är 
motiverande så att 
dem lär sig mera då 
är det ju bra men 
ibland kan man se 
t.ex som Nomp då, 
då jagar man 
bara...för där 
samlar du medaljer. 
Då samlar du 
medaljerna men du 
kanske inte har lärt 
dig för att det är 
medaljen som är 
viktig. Alltså det är 
ju en avvägning lite 
hur man tänker. Jag 
har inte sett det 
jättemycket här 
men jag har haft 
kollegor som har 
pratat om just t.ex 
med Nomp att där 
samlar dem de här 
medaljerna och sen 
förstod dem inte 
riktigt vad det var 
dem gjorde utan 
dem bara gjorde för 

“Nej jag har inget sånt. Vi 
har haft King of math 
innan där man fick poäng 
och så och jag vet att det 
triggar vissa men för vissa 
blir det nästan en liten 
bromskloss för, för dem 
blir lite ledsna när dem 
inte får eller när dem inte 
kommer vidare. Sen vet 
jag att vi har ju vissa 
spelkillar, dem här som 
alltid sitter med Fortnite 
och dem skulle kanske 
triggas mer av det men jag 
har försökt att inte vara 
inne på där det uppenbart 
ger en poäng, jag vet att 
på Elevspel gör det också 
det, att när man har gjort 
det tillräckligt många 
gånger så får man brons 
eller silver - en medalj, 
men det är allt - ingen...jag 
har inte varit inne på dem 
så mycket där man får 
poäng.”  

“Nej...jag gillar ju när 
dem har någon form 
av motivation och att 
lite poäng och sådär, 
det är ju 
väldigt...allts 
eleverna är ju väldigt 
lättköpta (skratt) när 
det kommer till att 
samla poäng och 
kanske levla och 
sådär...ja..alla 
människor tävlar ju 
med andra på något 
sätt hela tiden och 
det älskar ju 
verkligen barn, att 
tävla så det 
är...det...om de har 
någon form av 
poängsättning så är 
ju det ett plus när 
det ska vara flera 
spelare, annars så 
tänker jag att det 
inte spelar någon 
stor roll. Det är väl 
det, men..ja…”  
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att få medalj. Och 
det kan bli lite fel. 
Men Nomp är ju 
inte uppbyggt riktigt 
på samma sätt som 
Vektor. “  

Fokus på: 
 
Lärares kunskap om 
spelifiering 
 

Namn på kategori: 
 
Lärares kunskap om 
spelifiering 
 

Egen notis: 
 
Lärares kunskap om 
spelifiering  

“Det beror på vem 
det är. Om man 
som jag, som har 
spelat mycket 
dataspel själv sen 
jag var liten, så vet 
jag ju ungefär vad 
det handlar om. 
Det jag tittar efter 
är att man ska 
kunna göra lite 
olika saker, samla 
poäng, gå upp i 
nivå, få belöningar, 
få medaljer, kunna 
jämföra sig med 
kompisar, kunna 
jämföra sig med 
sig själv och 
sådana där saker. 
För det är ju 
det...man vill 
ju...man vill ju det 
ska bli så bra som 
möjligt. Medans en 
kollega till mig, 
som jobbat i minst 
40 år längre än 
mig, inte bryr sig 
så mycket om 
spelifiering. Hon 
går ju mer på att 
det ska se roligt ut 
att göra. Vi väljer 
samma spel men 
hon väljer de av 
andra 
anledningar.” 
 

 

  

 
“Ja absolut.För dem är 
milsvida före oss i allt 
barnen och vi skulle 
behöva ha mycket mer 
förståelse för vart dem är.”  

“Ja det tror jag 
absolut. Det...ja...det 
är en blandad 
kompott av lärare 
och det är både bra 
och dåligt. (Skratt). 
Det beror ju på hur 
man tänker men just 
tekniken är ju en het 
fråga på lärarmöten. 
(Skratt). Vad ska 
man säga? (Skratt). 
Ja...vissa krigar 
emot och vissa 
krigar för...ja..men 
jag tror absolut att 
man får...om läraren 
lite mer kunskap om 
det.. och även att de 
lätt kan börja, för det 
är också det som 
är… Ja men det är 
så lätt när man sitter 
här och får hjälp och 
så ska man gå till sitt 
klassrum, då, då 
minsann då funkar ju 
ingenting (härmar 
lärare). Ja men det 
är ju lite det att man 
måste få in vanan 
och en annan attityd 
tänker jag.”  

Fokus på: 
 
Ålder 
 

Namn på kategori: 
 
Ålder 
 

Egen notis: 
 
Ålder 

“Ja så som jag har 
märkt så där jag 
jobbar, det är att 
dem som är lite 
äldre tycker att allt 
det här som har 
med digitalisering 
som datorer, 
smartboards, 
iPads...dem har ju 
inte vuxit upp med 
det. Dem tycker att 
det är jättesvårt för 
att det är 
inget….dem 
skippar hellre det. 
För att det är så 
mycket jobb att 
sätta sig in i 
någonting som de 
inte kan själva.”  

 
“Överlag tycker jag nog att 
det är så men sen finns 
det ju alltid dem som vill 
förkovra sig i nya saker 
och tycker att det är 
spännande. Men jag tror 
nog att det finns en 
mentalitet att man är så 
emot spel på nåt sätt, att 
dem sitter och spelar så 
mycket hemma ändå så 
dem behöver inte ha såna 
uppgifter och göra det, så 
då får man nog ingen 
förståelse för det.”  

“Ofta, inte alltid men 
ofta.”  
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3. Intervjufrågor 
 
1.Vilken klass undervisar du i idag? 
2.Hur länge har du arbetat som lärare? 
3.Vilka program arbetar du med? Då tänker jag främst på de som har lärarinloggning med 
resultatdel som man kan ta del av. 
4.Vad är det som gör det programmet så speciellt? 
5.Finns det någon negativ aspekt av programmet och isåfall vad? 
6.Om du fick göra om programmet med en egen funktion, vad skulle du tillägga eller ta bort? 
Varför? 
7.Vad är viktigast för dig när du väljer program till undervisningen? 
8.Vad gör du med resultatet som du får av appen/programmet? Vilken uppföljning gör du? 
9.Anser du att appar/program fyller en funktion i undervisningen? Ger det någonting och 
isåfall vad?  
10.Tycker du generellt att matematikinlärningen blir bättre av att använda just sådana här 
program? 
11.Anser du programmen du använder passar alla elever? Ger det samma kunskapsresultat 
till alla elever, utifrån deras förutsättningar? 
12.Finns det någon särskild omständighet när programmen inte passar och i så fall  nät och 
varför? 
13.Känner du till spelifiering, vad det är? 
14.Känner du till att det finns olika kategorier av spelartyper inom spelifiering? 
15.Är det något du tänker på när du använder de här programmen? 
16.Tror du att lärarens kunskap om spelifiering ger ett bättre resultat hos eleverna vid 
användandet av programmen? 
17.Har det med ålder att göra, i hur man tänker? 
 
I en del intervjuer har det även blivit följdfrågor spontant 

 


