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Play for knowledge - Digital games effects on mathematics 

education -  

Abstract 
This review contains two parts; a summary of what can be said about 

the effects on students learning and attitudes towards mathematics 

when digital games are used in education; and an analysis of which 

potential digital games has in a socio cultural classroom. The results 

show that  it is no absolute consensus among the researchers but a 

trend saying that digital games can have a positive effect on both 

students learning and attitudes towards mathematics. The findings 

show some research done about what features in the games that are 

beneficial for the learning process, but further research is needed. 

Furthermore, the digital games show potential  in several aspects from a 

socio cultural perspective. Those findings will be further discussed in 

the paper. 

Keywords: Digital games, mathematics, effects, a socio cultural 

perspective 

 

Sammanfattning 
Den här forskningsöversikten innehåller två delar; en sammanfattning 

av vad som kan sägas om effekterna på elevers lärande och attityder 

gentemot matematik när digitala spel används i  undervisningen; och en 

analys av vilken potential digitala spel har i ett sociokulturellt 

klassrum. Resultaten visar att det inte finns någon absolut konsensus  

bland forskarna men en trend visar på att digitala spel kan ha en 

positiv effekt på både elevers lärande och attityder gentemot 

matematik. Fynden visar en del forskning om vilka funktioner i spelen 

som är fördelaktiga för lärandeprocessen, men vidare forskning 

behövs. Vidare visar de digitala spelen potential  i flera aspekter ur ett 

sociokulturellt perspektiv. De fynden kommer att diskuteras vidare i 

uppsatsen. 

Nyckelord: Digitala spel, matematik, effekter, ett sociokulturellt perspektiv 
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1  Inledning 
Det blir allt vanligare att skolor satsar resurser på tekniska hjälpmedel i 

undervisningen. För att illustrera det som sker i klassrummen runt om i landet 

tas här som exempel en del av den satsning Örebro kommun gör på modern 

teknik. Den innebär att i december 2015 kommer det bland annat finnas en dator 

och två surfplattor på varje förskoleavdelning i kommunen, en surfplatta per tre 

elever inom åldrarna f-3, en bärbar dator per två elever inom åldrarna 4-6 och en 

bärbar dator per elev inom åldrarna 7-9 (U. Boström, personlig kommunikation, 

21 april 2015). I och med utbredningen av surfplattor och bärbara datorer i 

klassrummen, blir tillgängligheten av digitala spel i undervisningen också allt 

större. Spelen kan användas inom de flesta skolämnen och ett av de ämnen som 

begagnar sig av detta hjälpmedel är matematiken. Den relativt snabba 

utvecklingen mot ett digitaliserat klassrum tar kanske inte alltid hänsyn till 

undervisningskvalitén. Grevholm påpekar att det kan vara frestande att tro att ett 

nytt hjälpmedel i undervisningen kommer att i kraft av sig själv förbättra 

elevernas prestationer, men det krävs också att det används på ett klokt sätt som 

öppnar upp för att utveckla elevernas matematiska tänkande (Grevholm et al., 

2012). Det är därför av intresse för den praktiserande läraren att veta vilka 

förtjänster som står att finna i och med användandet av digitala spel i 

undervisningen, samt hur de ska användas för att önskat resultat ska infinna sig. 

För att bidra till en större kunskap om hur spelen påverkar och kan användas i 

lärandeprocessen, följer här en forskningsöversikt som kartlägger fältet; digitala 

spel i matematikundervisningen. 

En annan aspekt som blir intressant då det digitala spelet får allt större 

utrymme i undervisningen är hur det förhåller sig till de grundidéer läraren har 

om vad god undervisning är. Sett till de styrdokument som idag gäller så finns 

ett tydligt inslag av det sociokulturella perspektivet (Skolverket, 2011). En av 

Vygotskijs grundidéer inom detta perspektiv är interaktionens essentiella roll i 

lärandeprocessen (Säljö 2011). Det är emellertid ingen självklarhet att digitala 

spel går hand i hand med interaktion, vilket föranleder funderingar kring hur ett 

sådant hjälpmedel kan bli ett motiverat verktyg i ett klassrum där det finns en 

övertygelse om att lärandet sker i mötet.  

1.1  Syfte & frågeställning 

Syftet med den här forskningsöversikten är att måla en bild av vilka effekter de 

digitala spelen kan ha på matematikundervisningen i förskolan och grundskolan. 

En bild som talar om vad forskningen säger om eventuella förtjänster och om 

hur spelen kan användas. Vidare belyses ett sociokulturellt perspektiv, med 
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fokus på interaktion, vilket innebär att syftet även inbegriper en avsikt att 

upptäcka vilken potential hjälpmedlet har i ett klassrum som premierar samspel 

och interaktion. Ett sociokulturellt perspektiv undersöks här med andra ord 

utifrån en granskning av relationen mellan digitala spel och interaktion. 

Frågorna som ämnas besvaras är följande: 

 Vilket vetenskapligt stöd för användandet av digitala spel inom 

matematikundervisningen i förskola och grundskola finns det? 

 

 Vilken potential har det digitala spelet i matematikundervisning i fråga 

om att skapa interaktion? 

1.2  Disposition 

Nedan följer först en teoretisk bakgrund som har till syfte att lyfta fram och 

förklara begrepp som är av betydelse för förståelsen och behandlandet av det 

material som studien grundar sig på. Avsnittet inleds med en nyanserad bild av 

det centrala begreppet digitala spel. Därefter följer en redogörelse för relevanta 

aspekter av det sociokulturella perspektivet, vilket är de glasögon som materialet 

kommer att betraktas utifrån. I metoden beskrivs det tillvägagångssätt som drivit 

processen framåt, samt de motiv som legat bakom valen. De olika stegen som 

beskrivs är insamlandet av materialet, urval och analys. Under rubrikerna 

resultat och analys tecknas först en översikt av fältet utifrån en struktur som 

vilar på de teman som hittats i materialet och varje tema beskrivs utifrån de 

karaktärsdrag som formar dess existens. Därefter fördjupas förståelsen för dessa 

teman utifrån ett fåtal artiklar som valts ut utifrån ett medvetet sökande efter 

interaktion i samband med digitala spel. Avslutningsvis betraktas resultatet av 

analysen i diskussionen. I addition till detta presenteras en sammanfattning av 

svaren på forskningsfrågorna, en metoddiskussion, implikationer för 

undervisning och förslag på vidare forskning. 

2  Teoretisk bakgrund 
Här beskrivs ett av de mest centrala begreppen; digitala spel, samt hur begreppet 

tolkas och används. För sammanhanget viktiga aspekter av det sociokulturella 

perspektivet beskrivs också, då det är genom dessa glasögon materialet får en 

fördjupad analys. 
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2.1  Digitala spel 

Det begrepp som länge använts för spel i digitala medier är datorspel. Det skapar 

associationer till datorn, ett av många tekniska hjälpmedel i 2010-talets 

samhälle. Smart-telefonen eller surfplattan är två andra, vilka också erbjuder 

rika möjligheter till att spela spel. Av den anledningen kommer begreppet 

digitala spel att användas här och med det avses spel förekommande för alla 

typer av tekniska lösningar. I vardagligt tal kan innebörden av begreppet spel 

tyckas självklar, men i ett vetenskapligt sammanhang är det nödvändigt att 

definiera och avgränsa fenomenet.  

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) beskriver det digitala spelets 

karaktär utifrån tre aspekter; narration, virituell värld och bilder, där alla tre 

beskriver en essentiell del av spelets karaktär. Spelet beskrivs som en 

vidareutveckling av filmen, boken och den muntliga berättelsen, men innehåller 

mer än bara en berättelse. Det finns också ett tydligt inslag av lek. En väsentlig 

skillnad mellan spel och film är rummets roll. I filmen är rummet en bakgrund 

till den berättelse som står i fokus. I spelet skapar berättelsen en stämning, men 

att orientera sig i rummet är betydligt mer centralt. Den virituella världen kan ta 

sin form i olika uttryck; som textbaserad värld; som virtual reality, vilket 

erbjuder spelaren att med hjälp av mer avancerad teknik ”kliva in” i världen; 

eller som skärmbaserad värld, vilket är det vanligaste sättet att möta ett digitalt 

spel. En förutsättning för de två första aspekterna är själva bilderna, eller 

grafiska representationer som ofta används som ett samlingsbegrepp för digitala 

bilder av olika slag. Bilder i spel är emellertid inte med nödvändighet enbart 

representationer av ting, utan får i och med spelet ett egenvärde och behandlas 

av spelaren som ett ting i sig. 

Holm Sørensen (2008) redogör för tre kategorier av digitala spel som 

används i lärandesyfte; Edutainment, vilket har som grundidé att underlätta 

lärandet genom att använda underhållning; Serious games, vilket är spel som har 

ett tydligt lärandesyfte och som ämnas användas i kombination med en aktiv 

lärare; Underhållningsspel, vilket är en kategori som inte har ett tydligt 

lärandesyfte, men som ändå håller en lärandepotential. 

Ekenberg och Wiklund (2008) presenterar ytterligare tre kategorier som 

tillsammans syftar till att teckna det digitala spelets karaktär och olika sidor; 

Simuleringsspel, vilket erbjuder virituella världar som ersättning för 

verkligheten i syfte att testa olika senarior; Pedagogiska spel, vilket bara har 

vaga likheter med spel och i första hand fokuserar på det faktainnehåll som 

kommuniceras. Syftet är ofta att kunna erbjuda någon form av mängdträning av 
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ett visst kunskapsområde; Nöjesspel, vilket är de kommersiella spel som kanske 

är det första tankarna går till då begreppet digitala spel används. Även om dessa 

inte tagits fram i syfte att användas i en lärandemiljö, har de många av de 

kvalitéer som kan stimulera en lärandeprocess.  

Genom att beakta de aspekter av digitala spel som förts fram ovan går det att 

dra en slutsats om att begreppet är brett och inte helt självklart kan ringas in. 

Med det som utgångspunkt definieras i den här forskningsöversikten digitala 

spel ur ett generöst tilltaget perspektiv, där utgångspunkten är att de 

programvaror som används av elever i matematikundervisningen definieras som 

spel såvida det inte uttryckligen beskrivs som någonting annat, skilt från 

fenomenet spel. Det går att förenkla bilden av vad digitala spel i undervisningen 

kan vara till två huvudgrupper; spel som tagits fram med ett tydligt lärandesyfte 

och spel som tagits fram utan någon ambition att skapa ett lärande. Då materialet 

som hanteras i den här översikten är författat på engelska så används andra 

termer än de ovan nämnda. Vanligt förekommande är educational games vilket 

här har ersatts med termen pedagogiska spel, oavsett om författarens avsikt 

kanske stämmer bättre överens med serious games. Den sistnämnda termen har 

bara använts här då den också har tagits i bruk i artiklar som granskats i denna 

studie. När de granskade artiklarna berör någon form av kommersiellt spel 

används vanligtvis termen commercial games i engelskan, vilket här har 

översatts med nöjesspel. 

2.2  Ett sociokulturellt perspektiv 

Undervisning sker i syfte att skapa en lärandeprocess och beroende på vilket 

lärandeperspektiv läraren har, kommer undervisningen att ta olika form. Sett till 

de styrdokument som formar svensk skola, är det sociokulturella perspektivet 

idag tongivande (Skolverket, 2011). Det här avsnittet inleds med en generell 

beskrivning av relevanta aspekter inom det sociokulturella perspektivet, för att 

sedan gå in i hur dessa aspekter relaterar till matematikdidaktik samt till teknik 

generellt och spel mer specifikt. Det matematikdidaktiska perspektivet beskriver 

hur matematikundervisningen kan förstås utifrån det sociokulturella perspektivet 

medan tekniken och de digitala spelen snarare beskrivs i fråga om hur de kan 

bidra till att perspektivet förverkligas i undervisningen. 

Säljö (2011) beskriver Vygotskijs idéer och lyfter fram begreppet 

medierande redskap. Det omfattar alla de redskap, konkreta som mentala, som 

är kulturellt betingade och framtagna av människan för att underlätta och 

möjliggöra. Det allra viktigaste redskapet är språket. Det är det redskap som 

hjälper oss att ta del av varandras verklighet och skapa möten som får oss att 
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utvecklas. När individen tar till sig saker i mötet med andra så kallar Vygotskij 

det för att appropriera. Språket finns inte bara mellan oss utan också inom oss, 

ett inre språk som vi använder när vi tänker. Med andra ord kan språket också 

användas av den enskilde för att utvecklas och skapa ny kunskap och insikter. 

Lärande sker i och med att de medierade redskapen används och användaren lär 

sig behärska dem allt bättre. Ett annat centralt begrepp inom Vygotskijs teori är 

den proximala utvecklingszonen. Det är den kunskap som ligger strax utanför 

det som eleven för tillfället behärskar och som denne kan nå med stöttning från 

någon som är mer kunnig. Till exempel läraren kan hjälpa eleven att nå sin 

utvecklingspotential. Den stöttningen kallas inom det sociokulturella 

perspektivet ofta för scaffolding. 

Skott, Jess, Hansen och Lundin (2008) tar med sig det sociokulturella 

perspektivet in i matematikdidaktiken och lärandet beskrivs som ett deltagande. 

Lärande sker med andra ord i alla sociala gemenskaper, både i formella och 

informella sammanhang. När eleven deltar i en matematisk diskurs så skapas 

förutsättningar att det som först är inlärda ritualer utan egentlig mening, efter 

upprepade möten, blir rutiner som eleven själv förstår och kan tillämpa. 

Matematiken är ett ämne där eleven ställs inför många abstrakta begrepp, vilka 

först kan te sig främmande då de inte har uppenbara representationer i den 

fysiska världen. Då behövs ett matematiskt sammanhang där eleven kan bekanta 

sig med begreppen och få stöttning i processen. Vidare diskuteras kunskap som 

situerad, det vill säja knuten till en viss kontext. Det eleven kan i en situation 

kan inte förväntas vara så i alla situationer. Eftersom skolan är en institution som 

finns till för att lära, men inte är den miljö där eleven slutgiltigt förväntas 

använda sin kunskap bör matematikämnet sträva efter att utveckla elevers 

förmåga till självständigt logiskt tänkande som kan hjälpa dem att hantera nya 

matematiska sammanhang utanför skolans ramar. 

Åkerfeldt (2009) resonerar kring tekniken i klassrummet i relation till det 

sociokulturella perspektivet. Digitala hjälpmedel gjorde sitt inträde i 

undervisningssammanhang under 1960-talet. Då var konstruktivismen med 

Piaget i spetsen framträdande, vilket medförde att individuellt arbete skattades 

högt. Det digitala hjälpmedlet kunde med andra ord med lätthet motiveras i 

undervisningen. Idag är det, som tidigare nämnts, ett annat fokus i 

styrdokumenten. Det sociokulturella perspektivet där samspel och interaktion 

premieras, framträder i läroplanen (Skolverket, 2011) och i det ljuset kan 

digitala hjälpmedel, så som spel, upplevas som problematiska. Samspel och 

interaktion är inte självklart, men elever kan samarbeta kring tekniken, antingen 
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genom att dela surfplatta eller dator, eller genom att göra samma sak men med 

varsin enhet. Det sker också en interaktion mellan det tekniska hjälpmedlet och 

användaren. Också Alexandersson et al. (2001) talar om samspelet som kan 

uppstå i och med användandet av tekniken. Tekniken, i det här fallet en dator, 

kan innebära en ökad interaktion jämfört med mer traditionella arbetsformer så 

som papper/penna-uppgifter. Detta grundas i en studie där elever dels har spelat 

ett matematikspel på datorn, dels gjort en skriftlig matematikuppgift med papper 

och penna. Uimonen (2009) ser tekniken som en del av en social kontext, vilken 

inte kan existera utanför sitt sammanhang. Den virtuella världen beskrivs som en 

förlängning av den reella världen snarare än en avskärmning av den.  

Utifrån det perspektivet skulle det inte finnas någon tvekan om att digitala 

spel som undervisningsmaterial anknyter till ett sociokulturellt perspektiv i 

lärandeprocessen. Det ska emellertid framhållas att vid presentationen av 

samspelet mellan teknik och socialt samspel, lyfts exempel som på ett mer 

självklart vis är interaktiva, så som sociala medier, chat och e-mail. Spel kan 

innebära ett möte med andra spelare, men behöver inte göra det. 

Edman Stålbrandt (2009) beskriver lärarens roll i ett klassrum där tekniska 

hjälpmedel används. För att läraren ska kunna stötta eleven och hjälpa denne att 

förhålla sig till sin proximala utvecklingszon, måste läraren vara kunnig vad 

gäller såväl det tekniska hjälpmedlet, så som surfplattan eller den bärbara 

datorn, som programvaran, i det här sammanhanget spelet. 

3  Metod 
Avsnittet är uppdelat i två delar. Det första redogör för tillvägagångssättet då 

materialet samlades in och det andra redogör för hanteringen av materialet efter 

att det samlats in. 

3.1  Metod för datainsamling 

Forskningsöversikten har i enlighet med den modell Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013) beskriver, sammanställts som en systematisk 

litteraturstudie, vilket förutsätter tydliga kriterier och metoder för sökning och 

urval. Med nämnda modell som förebild har den här studien genomförts. Det 

första steget i studien är sökningen av materialet, vilket är ett avgörande steg för 

samanställningens kvalitet. Den databas som använts är Web of Science, vilken 

erbjuder en hög nivå på granskningen av det material som den innehåller. Den 

bidrar med andra ord till att kvalitén på artiklarna är relativt hög redan vid det 
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första urvalet. Det medför emellertid också att viss forskning uteslutits redan 

innan den hittats, eftersom inte all forskning finns med i den valda databasen. 

Studien är gjord på internationell forskning vilket kräver att sökorden 

formulerats på engelska. Allmänna kriterier som ringar in materialet är 

undervisning som forskningsområde, formatet vetenskaplig artikel samt att 

studien presenteras på engelska eftersom innehållet annars inte är tillgängligt 

utifrån de förutsättningar som finns. Artiklarnas ålder tas inte i beaktande, dels 

eftersom området förväntas vara relativt nytt, dels eftersom området förväntas 

vara relativt litet. Att artikeln är gammal löper inget hinder så länge den berör 

det aktuella fältet. Inledningsvis bedöms att ämnet kan ha studerats utifrån såväl 

kvalitativa som kvantitativa ansatser, vilket medför att studier av båda typerna 

inkluderas i materialet. 

Med detta som förutsättningar började jakten på sökord i det breda; 

technology, vilket visade sig vara alldeles för brett. Tablet OR I-pad visade sig 

istället vara allt för smalt. Insikten att det inte handlade om vilket tekniskt 

hjälpmedel som styrde, utan om vad det användes till, ändrade inriktning på 

sökorden. Kombinationen Game-based learning OR digital tools OR computer 

games tillkom utifrån begrepp som uppmärksammats i de få artiklar som dittills 

hade hittats och genererade ett material som behandlades manuellt. Abstract 

lästes för att forma en bild av fältet. I detta arbete formades slutligen den 

söksträng som ligger till grund för studiens material. De centrala begreppen är 

matematik och spel, samt en bred flora av tekniska begrepp för att exkludera 

artiklar som handlar om spel av icke-digital karaktär. Den söksträng som 

slutligen använts är; (gam* AND math*) AND (digital* OR technolog* OR 

computer* OR online OR application*). Det ska emellertid påpekas att fler 

sökord har testats och förkastats då de inte tillfört sökningen någonting.  

I beaktande av det omfattande arbete som gjorts för att hitta rätt sökord, kan 

studiens validitet såväl som reliabilitet stärkas. Forskningsfältet har i och med de 

upprepade sökningarna noggrant scannats av och det som stod i fokus har 

kunnat koncentreras i en tydlig sökning som genererar träffar som svarar emot 

vad som efterfrågas. Den slutgiltiga sökningen gav 169 träffar. 44 av dessa 

artiklar har valts ut manuellt utifrån de kriterier som ringar in fältet. Dessa 

tecknar med andra ord forskningsfältet. De kriterier som tillämpats i och med 

den manuella screeningen måste båda uppfyllas. De är följande;  

 matematik är det/ett av de primära undervisningsämnena 

 det digitala spelet är en faktor som påverkar studiens resultat, 

antingen genom att spelets effekter är det som primärt undersöks eller 
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genom att någon aspekt i matematikundervisningen undersöks på ett 

sådant vis att användandet av det digitala spelets effekter går att utläsa 

Det första kriteriet tjänar till att urvalet fokuserar på artiklar som är relevanta för 

matematikämnet, medan det senare kriteriet har till syfte att fånga in det material 

som kan säga någonting om digitala spels påverkan och effekter. Material som 

inte uppfyller dessa kriterier kan inte bidra till något svar på den här 

forskningsöversiktens huvudfrågor.  

Genom att arbetet med urvalet har skett så förutsättningslöst som möjligt 

och förhållit sig till de på förhand formulerade kriterierna, bör i det avseendet 

inga etiska övertramp ha skett. Utöver de kriterier som styrt urvalet har 

neutralitet också uppnåtts genom en initial ambivalens inför vad ämnet skulle 

komma att uppvisa där utgångspunkten var en osäkerhet om vad som skulle 

kunna komma och om vad som önskades upptäckas. Med andra ord kan 

konstateras att om framställningen uppvisar någon form av snedvridningar så 

har detta skett oavsiktligt.  

3.2  Metod för analys 

Analysarbetet består av två steg där det första syftar till att skapa en bild av 

fältet i stort och det andra till att fördjupa sig i det digitala spelets potential att 

skapa interaktion i undervisningen. 

3.2.1 Översikt 

 Analysen inleddes med att materialet från databassökningen, som bestod av 44 

artiklar, granskades och informationen delades upp i fragment i syfte att kunna 

urskilja mönster. De delar som söktes efter var; studiens syfte, studiens metod, 

antal och ålder på de som deltog i studiens empiri, vilken typ av spel som är 

aktuellt samt vilka resultat studien kan presentera. Inledningsvis studerades 

artiklarnas abstract, men därefter lästes även diskussion och/eller slutsatser i 

artiklarna, samt delar av metoden då det var nödvändigt. Läsandet i artiklarna 

gjordes bara i den mån det var möjligt. Då Örebro universitet inte har 

prenumerationer på den akademiska världens alla tidskrifter fanns inte alltid 

tillgången till hela artiklarna, vilket bidrog till att det lämnats luckor i materialet.  

Av de 44 artiklar som valts ut fanns tillgång till hela artikeln i 35 av fallen. 

Med hjälp av den uppdelning eller fragmentiseringen av informationen som 

gjorts kunde sedan det första steget i analysen avslutas. Detta genom att 

syntetisera och på så vis finna teman i materialet. Dessa presenteras i den första 

delen av resultat och analys i sammanfattande form. De presenteras också i 

tabellform i uppsatsens bilagor (Bilaga 2 till och med 8). Temanas utseende är 
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konstruerat utifrån de syften artiklarna i materialet tycks ha. De effekter som 

sedan har kunnat påvisas i studiernas resultat har styrt var de har placerats. Ofta 

berör nämligen en artikels resultat flera av de teman som formulerats, vilket 

medför att en artikel kan förekomma i mer än ett tema. Det har utifrån det här 

arbetssättet trätt fram sju teman som förhåller sig till varandra på ett sådant vis 

att två kan betraktas som huvudteman och de andra fem som underteman. 

Relationen mellan dessa teman beskrivs tydligare i resultatet- och analysdelen, 

men det kan redan här nämnas att de två huvudtemana ibland överlappar 

varandra och undertemana, som alla ingår i ett eller två av huvudtemana, kan för 

övrigt också överlappa varandra. De teman som materialet delats in i skapades 

med utgångspunk i läsningen av artiklarna. Det fanns med andra ord ingen 

inledande idé om vad som borde finnas, utan materialet vägledde. Det kan 

emellertid ses som en process där vissa tendenser tidigt blev tydliga och i sin tur 

föranledde att indelningen blev allt mer målmedveten allt eftersom. För att ändå 

behandla alla artiklar med samma förutsättningar, har de i flera omgångar 

granskats och delats in, vilket medför att slutresultatet ändå kan ses som en 

produkt av på förhand utvalda teman. Detta gäller för såväl de två huvudtemana 

som för de fem undertemana. Det ska här emellertid också påpekas att de teman 

som formulerats i hög grad tillkom tidigt i processen och skapade därmed 

förväntningar på vad som skulle framträda, vilket kan medföra att andra 

riktningar i uppdelningen inte blev möjliga. 

3.2.2 Fördjupning 

Andra delen av analysen skedde först efter att bilden av fältet hade tecknats i 

och med den sammanställning som ovan redogjorts för. Den är en fördjupning i 

ämnet och ur det material som kartlagt fältet gjordes ett andra urval. Det som 

fokuseras är det digitala spelets potential att skapa interaktion i undervisningen. 

Tre kriterier formulerades för att ringa in vad interaktion innebär i 

sammanhanget; a) den interaktion som sker mellan det digitala spelet och 

spelaren, b) samspel mellan elever i deras lärandeprocess när de arbetar med 

digitala spel, c) stöttning och feedback som läraren kan ge i samband med 

användandet av digitala spel.  

Urvalet gjordes utifrån de tabeller som skapats i föregående moment (bilaga 

2-8) och med hjälp av nämnda kriterier hittades 15 artiklar som visade på olika 

typer av interaktion i samband med digitala spel. Uppfyllelse av ett eller flera av 

kriterierna inkluderar artikeln, men materialet bedömdes fortfarande som för 

stort i relation till de förutsättningar som finns för den här studien. Utöver 

innehållsliga kriterier bör det reflekteras över artiklarnas kvalitet, men utifrån de 
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fakta som framkommit i översikten visar ingen av artiklarna på anmärkningsvärt 

låg kvalitet, vilket medför att ett kvalitetskriterium inte kan bidra med någonting 

i urvalsprocessen. Det ska emellertid framföras att en noggrannare granskning 

av kvalitén kommer att göras i och med fördjupningen. Ytterligare ett urval var 

nödvändigt. Utgångspunkten där var att i den mån materialet tillåter, få med lika 

mycket material motsvarande var och en av de tre kriterier som behandlades i 

steget innan. Vidare var en förutsättning att samtliga av de teman som framkom 

i översikten fortfarande representerades i fördjupningen.  De som valdes bort var 

för övrigt artiklar som tycktes bidra med ungefär samma aspekt som en annan i 

materialet och därför inte nyanserade bilden i samma utsträckning som helt 

andra perspektiv skulle göra. När två artiklar stod mot varandra gjordes valen så 

att spridningen på författarna blev så stor som möjligt. Det var framför allt en 

författare, Fengfeng Ke, som bidrog med ett stort antal artiklar. Han är 

förmodligen väl insatt i fältet med tanke på hans breda bidrag till det, men han 

har också sitt eget perspektiv. Urvalet blir mer nyanserat om fler författare får 

komma till tals. Dessa kriterier i kombination med en strävan efter att få ett 

urval på ungefär 10 artiklar resulterade i ett fördjupningsmaterial på 9 artiklar, 

vilka kommer behandlas i resultat- och analysdelen efter översikten.  

4  Resultat och analys av fältet 
Inledningsvis presenteras de teman som konstruerats då sammanställningens 

material har analyserats och syntetiserats. Därefter behandlas vart och ett så som 

ovan beskrivits; en sammanfattning beskriver temats karaktär utifrån de delar 

som söktes efter i fragmentiseringen.  

Huvudteman 

 Artiklar som undersöker hur digitala spel kan bidra till ett ökat lärande i 

ämnet matematik. 

 Artiklar som undersöker hur elevers motivation och attityder i relation till 

matematikämnet påverkas av digitala spel i matematikundervisningen. 

Underteman 

 Artiklar som undersöker hur digitala spel kan hjälpa elever som upplever 

matematikångest, är i matematiksvårigheter eller bedöms befinna sig i en 

riskgrupp för framtida matematiksvårigheter.  

 Artiklar som undersöker vilka effekter digitala spel har på 

lärandeprocessen då eleverna får vara med och designa spelen. 
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 Artiklar som undersöker hur samspel och interaktion kring de digitala 

spelen påverkar lärandeprocessen. 

 Artiklar som undersöker digitala spel i relation till genus eller andra 

socialt konstruerade grupper så som till exempel socioekonomiska 

grupper. 

 Artiklar som undersöker specifika spelfunktioners effekter på lärandet och 

motivationen. 

De två teman som betraktas som huvudteman behandlar de två olika förtjänster 

som kan förväntas från användandet av ett hjälpmedel i undervisningen, i det här 

fallet ett digitalt spel. Det ena är huruvida spelet påverkar elevernas lärande 

inom ämnet, här inom matematikens olika områden. Det andra är hur 

hjälpmedlet påverkar elevernas motivation och attityder gentemot matematik. 

Eftersom syftet med den här forskningssammanställningen är att söka efter 

digitala spels effekter på undervisningen kan samtliga artiklar i materialet 

inordnas i dessa två teman och det är därför de också betraktas som huvudteman. 

För att vidare nyansera bilden har också underteman skapats, utifrån de 

inriktningar artiklarna visade sig ha, så som beskrivits i metoden. Dessa täcker 

inte upp för hela materialet, men en stor del. De artiklar som inte återfinns i 

något undertema har naturligtvis sin särart, men deras specifika aspekter har inte 

kunnat identifierats i det här sammanhanget. Figur 1. nedan illustrerar hur de 

olika temana förhåller sig till varandra samt hur de här har valts att konstrueras 

och presenteras. 

 

Figur 1: Fältets struktur 
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4.1  Lärande 

Med lärande avses de effekter de digitala spelen har på elevernas matematiska 

kunskaper. Det rör sig om hur deras prestationer påverkas inom olika 

matematiska områden i och med användandet av digitala spel.  

De artiklar som rapporterar om någon form av effekt på elevernas lärande 

inom matematik är 38 till antalet och återfinns i tabellform i bilaga 2. 

Övervägande delen av materialet grundar sig på interventionsstudier med 

kontrollgrupper och för- och efter-test. Det kan knappast betraktas som en slump 

utan är snarare en konsekvens av områdets karaktär. Det som eftersöks är 

effekter och effekter är någonting mätbart vilket är vad den här typen av studier 

gör. De mäter effekten av hur elevernas lärande har utvecklats. Det förekommer 

emellertid också andra metoder i materialet, dock nästan alltid med inslag av 

kvantitativ data. Det rör sig om sekundäranalyser, fallstudier eller olika typer av 

mixed methods. Bland interventionsstudierna varierar antalet deltagare kraftigt, 

men med några få undantag rör de sig inom spannet 50 till 250 deltagare. Detta 

är naturligtvis en variabel som kan påverka trovärdigheten i studiernas resultat. 

Det uppträder emellertid inga uppenbara resultatskillnader som går att sätta i 

samband med antalet deltagare i studierna, vilket tyder på att även de mindre 

studierna har tillräckligt mycket underlag. 

Generellt kan sägas att det inte råder någon absolut konsensus kring de 

digitala spelens effekter, men att det ändå finns en tydlig trend i riktning mot att 

spelen har en positiv effekt på elevernas lärande. Bland de 38 artiklar som har 

granskats är det bara fyra som inte har kunnat uppmäta någon form av positiv 

effekt på deltagarnas matematiska lärande och bland dessa står Ke för två av 

dem (Ke, 2008a, 2008b). Bilden är emellertid mer komplex än så. De flesta 

studier som har gjorts har involverat någon form av Pedagogiska spel, även 

kallat Serious games, men vissa studier har fokuserat på Nöjesspel. Det lilla 

material som finns angående nöjesspel, fyra artiklar (Bowers & Berland, 2013, 

Ke 2013, O’Rourke, Main & Ellis, 2013a, Panoutsopoulos & Sampson, 2012), 

är inte entydigt, vilket medför att det inte går att uttala sig om dess effektivitet i 

mer allmänna ordalag. De pedagogiska spelen har undersökts mer frekvent och 

där pekar de flesta studier i en positiv riktning, men även här måste påpekas att 

allmänna uttalanden bör göras med viss reservation. Spelens syften och kvalitet 

skiljer sig med all säkerhet åt och den här forskningsöversikten har inte 

förutsättning att undersöka sådana aspekter. Ibland är spelen framtagna speciellt 

för studiens syften, vilket gör det svårt att jämföra med spel från andra studier. 

Ett spel, DimensionM återkommer emellertid i tre olika studier (Bai, Pan, 
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Hirumi & Kebritchi, 2012, Foster & Shah, 2015, Kebritchi, Hirumi & Bai, 

2010). Det är riktat mot äldre elever och hanterar området algebra. Alla tre 

studierna har undersökt spelets effekter och alla har kunnat uppmäta positiva 

effekter i fråga om elevernas lärande inom området algebra. 

  De digitala spelen används inom flera av de områden som ämnet matematik 

inkluderar. Det förekommer i materialet exempel på taluppfattning, aritmetik, 

geometri, algebra, sannolikhet och problemlösning. I relation till ålder finns det 

en trend som antyder att det är något vanligare att spelen berör aritmetik än att 

det rör sig om andra matematiska områden vad beträffar de allra yngsta 

eleverna. Av de 15 artiklar som helt eller delvis utfört studien på deltagare upp 

till nio år, motsvarande förskola och lågstadiet, behandlade nio av dem aritmetik 

(Baroody, Eiland, Purpura & Reid, 2013, Habgood & Ainsworth, 2011, Hung, 

Sun & Yu, 2015, Ke 2013, Klinkenberg, Straatemeier & van der Maas, 2011, 

Kucian, Grond, Rotzer, Henzi, Schoenmann, Plangger, Gaelli, Martin & von 

Aster, 2011, O’Rourke et al., 2013a, Praet & Desoete, 2014, Shin, Sutherland, 

Norris & Soloway, 2012). Detta kan naturligvis bero på att aritmetiken är central 

i matematiken för de allra yngsta. Generellt sett är fältet annars relativt spritt, 

både vad gäller de åldrar som studerats och de matematiska områden som 

hanteras.  

4.2  Motivation & attityder 

Det här temat avser digitala spels effekter på elevers beteende och ringar in de 

artiklar som uttalar sig om hur spelen har påverkat elevers motivation, 

engagemang och attityder gentemot matematik.  

26 artiklar i materialet uttalar sig om huruvida de digitala spelen har 

påverkat elevernas motivation och attityder gentemot matematik och de kan 

återfinnas i bilaga 3 i tabellform. Precis som avsnittet innan som behandlar 

lärande så mäts här effekter, men det är inte lika självklart att mäta effekten av 

en förändring i attityd eller motivation som det är att mäta effekten av ett 

lärande. Den skillnaden återspeglas också i de metoder som författarna har 

använt sig av. Även här utgår majoriteten av artiklarna ifrån interventionsstudier 

med kontrollgrupper och för- och efter-test. 16 artiklar vilar på information 

utifrån interventionsstudier, antingen som enda källa eller som en bland flera 

insamlingsmetoder. Betydligt mer frekvent här än i föregående avsnitt är 

emellertid också kvalitativa studier som samlar in data med hjälp av intervjuer, 

observationer och videoinspelningar. 10 artiklar har inslag av sådana data, 

alternativt bara kvalitativ data. Vidare har närmare hälften av de kvantitativa 

interventionsstudierna kompletterats med kvalitativ data. Många av de artiklar 
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som utgör området om motivation och attityder förekommer också i området 

som betraktar lärandet. Det kan vara så att det stora antalet interventionsstudier i 

det här temat har att göra med att det rör sig om studier som också uttalar sig om 

lärandeeffekter. Bland de artiklar som inte förekommer i det andra temat utgör 

emellertid nästan hälften ändå interventionsstudier. 

De studier som ingår i materialet ger inte en entydig bild av vad som händer 

med elevers beteenden i mötet med digitala spel. Majoriteten av studierna kan 

emellertid uppvisa förbättrade attityder och ökad motivation hos eleverna i fråga 

om matematikämnet. Bland de 26 granskade artiklarna är det bara fem som inte 

har kunnat påvisa någon signifikant förbättring av motivation eller attityder 

gentemot matematik (Bai et al. 2012, Foster et al., 2015, Ke, 2008c, Kebritchi et 

al., 2010, Panoutsopoulos et al., 2012). Det ska emellertid påpekas här att av de 

fem studier som inte kunde påvisa ett förbättrat beteende gentemot matematik, 

var tre gjorda med spelet DimensionM som underlag (Bai et al., 2012, Foster et 

al., 2015, Kebritchi, et al., 2010). 

Vidare är det anmärkningsvärt att alla de studier som inte kunde visa på en 

positiv effekt av elevers motivation och attityder gentemot matematik var studier 

gjorda på äldre elever, motsvarande de tre sista åren i svensk grundskola. Mer 

positiva resultat kan uppvisas i studier gjorda på yngre barn, dock inom ett givet 

åldersspann. Förskolebarnen är nämligen helt orepresenterade i det här fältet, 

utan studierna uttalar sig endast om den här typen av effekter på deltagare 

motsvarande grundskolan. Det är möjligt att det kan bero på en uppfattning om 

att så små barn generellt sett visar stort engagemang i det mesta de gör medan 

det med åldern blir allt svårare att fånga elevernas intresse. Det finns med andra 

ord ett större intresse och kanske behov av att granska äldre barn än yngre i det 

här sammanhanget.  

4.3  Begränsande faktorer 

I materialet har det framkommit ett antal artiklar som behandlar olika faktorer 

som begränsar elever i matematikundervisningen. Det handlar framför allt om 

elever i matematiksvårigheter och elever som brottas med matematikångest. 

Dessa står att finna i tabellform i bilaga 4. 

Nio artiklar identifierades inom nämnda område och materialet utgår nästan 

uteslutande från interventionsstudier, närmare bestämt åtta av dem. Det kan ha 

att göra med områdets natur. Det handlar om elever som är i svårigheter av en 

eller annan anledning och då är det rimligt att ett ingripande eller en intervention 

sker i syfte att hjälpa eleven. Till skillnad från de artiklar som formulerade 

lärandetemat, så är de flesta interventionsstudier i det här temat relativt små och 
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omfattar mellan 36 och 64 deltagare, vilket även det skulle kunna vara en 

konsekvens av områdets natur. Elever som bedöms ha någon form av svårighet 

behöver generellt sett också mer andakt, vilket gör det svårare att få till stånd 

stora studier med många deltagare. 

 Gemensamt för alla studierna i temat är att de har kunnat visa på positiva 

effekter av de digitala spelens närvaro i undervisningen. Vad beträffar elever i 

matematiksvårigheter så rör det sig om insatser i relativt låg ålder. Studierna 

omfattar elever mellan fem och elva år. När det kommer till de allra yngsta, som 

hos Baroody et al. (2013) och Praet et al. (2014), är det fråga om preventiva 

insatser hos elever som bedöms befinna sig i riskzonen. Chen, Looi, Lin, Shao 

och Chan (2012a) undersöker samarbete vid användandet av ett digitalt spel, 

vilket visar sig extra gynnsamt för elever i matematiksvårigheter.  

De tre artiklar som behandlar matematikångest är eniga om att digitala spel 

effektivt reducerar ångesten och att det i förlängningen bidrar till ökad 

motivation och förbättrade prestationer inom matematiken (Gurbuz, Erdem & 

Uluat, 2014, Huang, Huang & Wu, 2014, Verkijika & de Wet, 2015). Att mäta 

matematikångest kan uppfattas som problematiskt och det kan förväntas att det 

därför behövs kvalitativa metoder i dessa fall. Verkijika et al. (2015) visar 

emellertid upp en annan metod som är värt att nämna då den ligger i framkant 

vad gäller tekniska möjligheter. De använder ett tekniskt hjälpmedel som kallas 

brain-computer interface (BCI), vilket erbjuder möjlighet att mäta elevernas 

upplevelse samtidigt som de använder det digitala spelet. 

Utöver ovan nämnda områden dyker också upp digitala spel framtagna för 

elever med dyskalkyli (Kucian et al. 2011) och digitala spel som ett hjälpmedel 

för att förbättra självförtroendet i matematik (Ku, Chen, Wu, Lao & Chan, 

2014). Med andra ord finns det en förhoppning om att det digitala spelet ska 

kunna underlätta undervisningen i matematik inom många fält. 

4.4  Elevdesign 

Det här är ett tema som skiljer sig från resterande på en avgörande punkt. Den 

aktivitet som eleverna ägnar sig åt i de här studierna är inte i första hand att de 

spelar spel. Trots att eleverna ägnar sig åt en annan typ av aktivitet handlar 

artiklarna om effekter på motivation och lärandet i matematik och dessa effekter 

kommer från digitala spel. Eleverna skapar istället själva spelen. Det är 

emellertid inte något omfattande material som behandlar företeelsen, men dess 

särart och konsekventa bild bidrar ändå till att det är värt att lyfta fram i det här 

sammanhanget.  
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Tre artiklar beskriver effekterna av att låta elever själva designa sina digitala 

spel i matematiken och de presenteras i tabellform i bilaga 5. Dessa har alla en 

kvalitativ inriktning och de vanligaste insamlingsmetoderna är observationer och 

intervjuer. Förmodligen har valen att utföra kvalitativ forskning att göra med att 

det som de har gemensamt är att de undersöker ett visst arbetssätt och inte bara 

resultat frikopplat från hur vägen mot det har sett ut. 

Samtliga kan uppvisa positiva effekter på det matematiska lärandet. De 

uppmärksammar också en ökad motivation hos eleverna. Därutöver beskrivs 

andra vinningar i form av design och kreativitet samt programmeringskunskaper 

(Ke et al., 2014, Li, 2010). Ke (2014) lyfter emellertid upp de svårigheter som 

följer av den här typen av undervisning. Det finns en risk att när så många olika 

förmågor är aktiverade så splittras fokus och effektiviteten minskar. Ivern att 

designa och svårigheter som kan uppstå i och med programmeringen kan få till 

följd att matematiska insikter går förlorade. 

4.5  Samspel & interaktion 

Interaktion kan naturligtvis ske mellan lärare och elev och även mellan 

undervisningsmaterial och elev, men i det här temat har det samlats artiklar som 

behandlar interaktion mellan elever i samband med användandet av digitala spel. 

 Materialet omfattas av åtta artiklar, vilka är samlade i en tabell i bilaga 6. De 

behandlar i princip uteslutande elever i åldrar motsvarande mellanstadiet och 

högstadiet. Med tanke på det totala materialets utseende där interventionsstudier 

står för en tydlig majoritet, så är det anmärkningsvärt lite sådana studier bland 

de artiklar som placerats i det här temat. Endast tre artiklar har använt sig av den 

typen av metod. Anledningen är förmodligen att samspel inte är något som 

tydligt syns i ett resultat, men det är betydligt lättare att få syn på under arbetets 

gång och då är kvalitativa studier som fångar upp arbetsprocessen att föredra. 

De mest frekvent använda datainsamlingsmetoderna här är videoinspelningar 

och intervjuer. Fem artiklar begagnar sig av bland annat intervjuer och fyra av 

bland annat videoinspelningar. 

Det går att utifrån dessa artiklar lyfta fram tre olika aspekter av samspel kring 

digitala spel. 1) Fyra artiklar, Gurbuz et al. (2014), Kim, Buckner, Kim, 

Makany, Taleja och Parikh (2012), Kebritchi et al. (2010) och O’Rourke et al. 

(2013a), vittnar om att aktiviteten själv har förmåga att skapa 

samspelssituationer. Detta tycks vara en följd av att spelen skapar engagerade 

elever. 2) Vidare visar två andra artiklar, Chen et al. (2012a) och Ke (2008c), på 

en möjlighet att samarbete i spelandet ger större effekter på elevernas lärande i 

jämförelse med elever som spelar individuellt. 3) Samarbetssituationerna ställer 
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emellertid krav på elevernas förmåga att samspela med varandra och då detta 

brister kan oordning uppstå vilket kan störa lärandeprocessen. Därför menar två 

artiklar, Ke (2013) och Ke et al. (2014) att samarbete kring digitala spel också 

kräver aktiva lärare som kan styra upp och hjälpa eleverna hantera de situationer 

som uppstår.  

4.6  Socialt konstruerade grupper 

Sociala konstruktioner kan uppfattas som ett relativt spretigt tema, men har ett 

par tydliga linjer. Det handlar om studier som betraktar de digitala spelens 

effekter på specifika grupper i samhället. Grupper som inte konstruerats utifrån 

ett perspektiv direkt relaterat till matematiken utan ur ett mer allmänt 

samhälleligt perspektiv. Här ska påpekas att temat bara har konstruerats utifrån 

de artiklar i materialet som tar upp effekter i relation till socialt konstruerade 

grupper i sina slutsatser. Många artiklar redogör för vilka grupper som är 

representerade i deras material, men om det inte har fått vidare konsekvenser för 

resultaten, så har dessa aspekter inte lyfts fram i den här sammanställningen. Det 

valet grundar sig i att omfattningen av det här arbetet är för liten för att alla spår 

ska kunna följas upp och sociala konstruktioner ligger inte i direkt skottlinje för 

den inriktning som främst är av intresse här.  

Nio artiklar formar det här fältet och presenteras nedan i bilaga 7 i 

tabellform. De olika sociala grupperna har inte någonting gemensamt med 

varandra eller tydliga kopplingar till ämnet eller undervisningsmetoden. Det 

återspeglas också i författarnas val av metoder. Det framträder nämligen inga 

tydliga preferenser vad gäller tillvägagångssätt utan bilden kan ses som ett 

tvärsnitt av det totala materialet vad beträffar metodval, där övervägande delen 

är interventionsstudier, men vissa studier grundar sig på kvalitativ data. Sex 

artiklar bygger på interventionsstudier, två på kvalitativ data och en är en 

sekundäranalys där material ur en databas har granskats. 

Bland de olika sociala konstruktionerna är genusperspektivet det mest 

framträdande med sex artiklar som enbart eller som en del av resultaten lyfter 

fram frågor om pojkar och flickor. Vid sidan av det ingår också tre artiklar som 

behandlar etnicitet och två som berör socioekonomiska uppdelningar. Det finns 

också en artikel, Chin och Tsuei (2014), som fokuserar på kroniskt sjuka barn 

och hur det digitala spelet kan hjälpa dem i deras skolgång. Författarna är 

mycket positiva till dess möjligheter. 

Att det fanns ett genusperspektiv i forskningen kring digitala spel i 

undervisningen var tidigt tydligt i arbetet, men vad tiden led så förkastades stora 

delar av materialet som berörde dessa frågor. Det som togs bort handlar i stor 
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utsträckning om att identifiera attitydskillnader och olika preferenser mellan 

pojkar och flickor. Kvar blev det material som belyser vilka effekter digitala 

spel har på flickor respektive pojkar. Det råder ingen konsensus i frågan, men 

materialet är för litet för att några absoluta slutsatser ska kunna dras. Av de sex 

artiklar som behandlar genusaspekter uttalar sig fyra av dem i fråga om effekter 

på lärandet. Kolovou, van den Heuvel-Panhuizen och Koeller (2013) och Shin et 

al. (2012) noterar att effekten är lika stor hos pojkar och flickor medan Kim och 

Chang (2010) bara ser en signifikant effekt hos pojkarna. Yang och Chen (2010) 

menar att skillnaden mellan könen i spatial förmåga krymper i och med 

spelandet, vilket innebär att flickorna i och med träning i digitala spel kommer 

ikapp pojkarna. Det bör emellertid påpekas att Kim et al. (2010) grundar sina 

resultat på en sekundäranalys som omfattar data från 170 000 elever och 

undersöker inte något specifikt matematiskt område. De andra tre studierna är 

interventionsstudier med mellan 34 och 236 deltagare och behandlar därutöver 

specifika matematiska områden eller förmågor; algebra, aritmetik och spatial 

förmåga. Det är med andra ord omöjligt att upptäcka någon form av trend i 

materialet. 

Bland de övriga två behandlar Verkijika et al. (2015) matematikångest och 

kan där inte bekräfta något samband mellan det och genus medan Kim et al. 

(2012) noterar att pojkar tar till sig tekniken snabbare än flickorna. 

De tre artiklar som undersöker etniska grupper eller språkminoriteter ger 

ingen entydig bild. Kim et al. (2010) jämför modersmålstalare med 

andraspråkstalare och konstaterar att de senare drar mer nytta än de andra av de 

digitala spelen. Mayer, Quilici och Moreno (1999) undersöker en specifik 

språkminoritet och ser en förbättring i prestationer som en följd av digitala spel. 

Shin et al. (2012) jämför olika etniska grupper, men finner ingen signifikant 

skillnad i fråga om lärande då digitala spel tjänar som hjälpmedel. 

Inte heller de två artiklar som behandlar socioekonomiska grupper bildar en 

tydlig enhet. Ke (2008c) beskriver vilka spelformer som tycks gynna 

socioekonomiskt svaga grupper jämfört med socioekonomiskt normala grupper 

medan Kim et al. (2012) utför studien enbart på socioekonomiskt svaga grupper 

och konstaterar att även barn som aldrig tidigare varit i kontakt med teknik kan 

dra nytta av digitala spel. 

Sammanfattningsvis kan det fastslås att fältet sociala konstruktioner är 

splittrat vad beträffar såväl syften som resultat. 
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4.7  Spelfunktioner 

Tio artiklar i materialet tar betraktandet av de digitala spelen ett steg längre. De 

ser inte bara till spelens effekter på lärande, motivation och attityder, utan 

undersöker också vad i spelen som bidrar till effekterna, vilka spelfunktioner 

som bidrar till vilka effekter. Dessa artiklar står att finna i tabellform i bilaga 8. 

Precis som temat sociala konstruktioner inte kunde visa upp någon tydlig trend i 

fråga om metodval så är det här avsnittet också otydligt i den frågan. Även här 

har det att göra med temats spretiga karaktär. Det som undersöks är olika 

spelfunktioner, men eftersom dessa kan syfta till olika typer av förtjänster, både 

lärandeeffekter och beteendemönster, så blir också metodvalen olika i de olika 

studierna och kan snarare ses som ett representativt urval ur hela materialet i det 

avseendet. Sex rena interventionsstudier är inkluderade. Därutöver två 

kvalitativa studier och två som använder både interventionsstudie och kvalitativ 

data. 

Av naturliga skäl går det inte att utläsa några trender i materialet. Ett spels 

olika funktioner och aspekter kan ur olika perspektiv uppgå till ett oräkneligt 

antal. Därtill kommer att de som utfört studierna har utgått ifrån olika spel, 

syften med sin studie och förutsättningar kring studien. Istället kommer här 

några exempel att följa för att ge en bild av vad det kan innebära att göra den här 

typen av djupdykningar i digitala spels funktioner och möjligheter. 

Chen, Liao, Cheng, Yeh och Chan (2012b) undersöker i en 

interventionsstudie spel som utformats på ett sådant vis att uppdrag är den 

drivande faktorn och konstaterar att den spelformen gynnar målfokusering och 

spelglädje. Howard-Jones och Demetriou (2009) utför en kvalitativ studie för att 

utreda vilken funktion en osäkerhetsfaktor har på spelupplevelsen. De kommer 

fram till att en sådan faktor ökar engagemanget och motivationen hos spelaren. 

Ke (2008a) kommer i sin fallstudie fram till att såväl utmaningsnivån som 

integrerandet av lärandeinnehåll i spelstoryn, utgör motiverande faktorer. Praet 

et al. (2014) jämför i en interventionsstudie olika typer av spel och hur dessa 

påverkar elevernas utveckling av aritmetik. Det framkommer att spel som låter 

spelaren räkna är mer effektiva än spel som utgår ifrån att jämföra.  

De fyra exemplen som redovisas här är relativt specifika och ger en föraning 

om hur otroligt många olika aspekter som kan läggas på utforskandet av digitala 

spels olika funktioner. I fördjupningen som följer nedan behandlas resterande 

artiklar som ingår i det här temat och ger ytterligare exempel på vad olika 

spelfunktioner kan innebära. 



23 
 

4.8  Sammanfattning av kartläggningen 

Resultaten visar på ett brett användande av digitala spel i undervisningssyften. 

Sammanställningen har kunnat synliggöra två huvudlinjer i forskningen, vilka 

har att göra med det digitala spelets syften. De används för att utveckla elevers 

lärande och/eller till att höja elevernas motivation och förbättra deras attityder 

gentemot matematik. Både lärande och motivation är aspekter som kan dra nytta 

av digitala spel, även om forskningen inte alltid pekar entydigt i en riktning. 

Utöver de två huvudlinjerna ägnar sig forskningen åt en rad olika inriktningar; 

1) Begränsande faktorer, så som matematiksvårigheter och matematikångest. 

Här tycks digitala spel ha positiva effekter. 2) Elevdesign där eleverna själva 

skapar sina digitala spel. Även det kan uppvisa positiva effekter, men visar sig 

också vara ett krävande arbetssätt för såväl elever som lärare. 3) Samspel & 

interaktion, vilket kan visa positiva effekter på både lärande och motivation, 

men kräver istället att eleverna behärskar ett visst mått av samarbetsförmåga. 4) 

Sociala konstruktioner, vilket avser genus, etniska grupper eller språkminoriteter 

och socioekonomiska grupper. Inom vardera grupp finns en splittring både vad 

gäller aspekter som undersöks och resultaten. 5) Spelfunktioner, vilket kan 

innebära många olika aspekter av de digitala spelen. En viktig forskning för att 

förstå vad i spelen som föranleder lärande och motivation. 

5  Resultat och analys av fördjupningsmaterial 
Fördjupningens fokus ligger på aspekter av digitala spel i undervisningen 

betraktat ur ett sociokulturellt perspektiv, eller mer specifikt utifrån interaktion. 

Här behandlas de 9 artiklar som valts ut för att synliggöra digitala spels potential 

att föra in interaktion i undervisningen. De har grupperats och presenteras 

utifrån de tre kriterier som initialt formade urvalet till fördjupningen. Med de 

olika interaktionsformerna eller kriterierna avses; a) interaktion mellan elev och 

digitalt spel, vilket fokuserar på spelfunktioner och hur de påverkar elevers 

lärande och upplevelse, b) interaktion elever emellan i form av samarbete kring 

digitala spel, c) interaktion mellan elev och lärare, vilket rör sig om lärarens 

funktion som stöttning åt eleven i samband med aktiviteter kring digitala spel. 

 Varje interaktionsform tecknas utifrån en syntes av de artiklar som berör 

respektive område. Vissa artiklar berör flera av de tre aspekterna, vilket medför 

att de kan förekomma i mer än ett avsnitt. De flesta artiklarna är hämtade ur 

spelfunktionstemat och samspelstemat, vilket beror på att dessa teman i princip 

kan direktöversättas till två av de tre kriterierna, nämligen spelare-spel-

interaktion och elev-elev-interaktion. Några artiklar har hämtats ur andra teman i 
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syfte att lyfta fram elev-lärar-interaktion. Avsikten var att fördela urvalet jämt 

över de tre interaktionsformerna, men det förekommer en viss skillnad där 

interaktion mellan elev och digitalt spel är överrepresenterat jämfört med elev-

lärarinteraktionen. Elev-elevförutsättningen befinner sig däremellan. 

Skillnaderna tordes bero på det som redan nämnts; att två av aspekterna är 

representerade som eget tema i kartläggningen och alltså förekommer i 

materialet i betydligt större omfattning. Läraren betraktas i många av studierna 

som viktig, men står sällan i fokus för studiens syfte, vilket medför att bara ett 

fåtal artiklar kan uttala sig om lärarens roll då eleven spelar digitala spel. 

5.1  Interaktionen mellan elev och digitalt spel 

Sex av artiklarna behandlar olika aspekter av hur de digitala spelen påverkar och 

integrerar med spelaren. Samtliga är hämtade från temat spelfunktioner i 

kartläggningen och utgör den del av det temat som inte togs som exempel där. 

De studier som är utvalada till fördjupningen och i olika stor utsträckning lyfter 

relationen mellan spelare och spel är; Barazilai och Blau (2014), Chen et al. 

(2012a), Habgood et al. (2011), Hung, Sun & Yu (2015), Ke (2008c) och Kim et 

al. (2012).  

 Fem av studierna är interventionsstudier med ett spann på 52 till 182 

deltagare. De tre mindre studierna kompletterar emellertid interventionen med 

ytterligare data. Chen et al. (2012a) utför också intervjuer med både elever och 

lärare. Habgood et al. (2011) inkluderar två interventionsstudier i artikelns 

resultat. Den första en interventionsstudie som följer den allmänna strukturen för 

sådan forskning, med ett material framtaget för studiens syfte samt för- och 

efter-test där det digitala spelets effekter mäts. Den andra interventionsstudien 

har betydligt lösare ramar då syftet med den är att undersöka deltagarnas 

preferenser. De får välja mellan olika former av spelet efter eget tycke och 

studien avslutas sedan med en gruppintervju där deltagarnas attityder gentemot 

spelet undersöks. Hung et al. (2015) avslutar studien med ett frågeformulär för 

att få information om hur motivationen har påverkats. Den sjätte artikeln, vilken 

inte förlitar sig på en intervention, är gjord av Kim et al. (2012). Det är istället 

en kvalitativ studie som samlar in empirin från videoinspelningar, observationer 

och information som lagrats i spelenheterna. Studien vilar på data från 210 

deltagare, vilket bedöms som en relativt omfattande studie.   

Kvalitén på studierna upplevs generellt som relativt god, men med vissa 

frågetecken. Både Barazilai et al. (2014) och Ke (2008c) får svaga resultat. I det 

förra fallet en tendens men ingen signifikant effekt och i det senare en 

signifikant effekt bara i vissa avseenden. I båda fallen kan detta ses i relation till 
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anmärkningsvärt korta studier där effekterna eventuellt hade blivit mer märkbara 

om deltagarna utsatts för experimentet under en mer omfattande tidsperiod. 

Barazilai et al. (2014) hade av praktiska skäl bara möjlighet att låta deltagarna 

träna vid ett tillfälle, vilket pågick i snitt i 16 minuter. Efter en så kort träning är 

det inte helt rimligt att förvänta sig att deltagarna har utvecklat sitt kunnande 

inom det aktuella området i någon större utsträckning. Ke (2008c) föresatte sig 

att påvisa en skillnad mellan olika målfokus där han förväntade sig att samarbete 

för att nå önskade mål skulle visa sig effektivare än andra strukturer i fråga om 

lärande. Resultatet blev emellertid oväntat svagt, vilket kan vara en följd av att 

deltagarna utsattes för samarbetssituationen i förhållandevis liten omfattning, 

bara 10 minuter per 40-minuterspass. Metoderna i respektive studie kan med 

andra ord inte på ett helt tillfredställande vis förse studierna med det material 

som behövs för att deras frågeställningar ska kunna besvaras på ett övertygande 

vis. 

Studiernas respektive noggrannhet bör också reflekteras över i samband med 

kvalitetsfrågan. Habgood et al. (2011) är mycket noggranna i sin redogörelse för 

tillvägagångssätt och motiv, men får därigenom med spår som inte för studien 

framåt och därför kan ifrågasättas om de verkligen bör beskrivas. Chen et al. 

(2012a) gör precis tvärtom och är så kortfattad att det kan funderas över om allt 

som för studien är relevant verkligen har redogjorts för. 

5.1.1 Resultat 

Med ovanstående anmärkningar i minnet fortsätter nu avsnittet med en 

redogörelse för vad de sex studierna kan presentera i sina resultat angående 

interaktionen mellan spelare och digitalt spel.  

När begreppet scaffolding används förs tankarna oftast först till en insats 

utförd av en lärare eller en annan mer kunnig elev, men i studien gjord av 

Barazilai et al. (2014) blir stödet en digital extern träningsmodul som spelarna 

exponeras för i samband med att det digitala spelet spelas, antingen som en 

förberedelse eller som en avslutning på träningen. De kommer fram till att trots 

att effekterna över lag är små, så uppträder en tydlig skillnad i vilken av 

förutsättningarna som är mer effektiv i fråga om att stimulera lärandeprocessen 

och det visar sig att inledande scaffolding är mer effektivt, troligen därför att det 

hjälper spelaren att ta med sig abstrakta matematiska koncept in i det 

kontextuella spelet. Det de hittar är med andra ord ett sätt att inom ramen för vad 

det tekniska hjälpmedlet erbjuder skapa en möjlighet för spelaren att koppla 

ihop ett formellt och ett informellt lärande. Också Chen et al. (2012a) integrerar 

stöttning i det digitala spelet, här i form av ett feedbacksystem som spelaren kan 
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vända sig till då så önskas. De konstaterar att ett sådant system framför allt är 

användbart när eleven spelar ensam och föredras av elever som är 

lågpresterande i matematiken.  

Habgood et al. (2011) fokuserar sin studie på spelfunktioner som är en del 

av själva det digitala spelet och belyser därmed en mer direkt interaktion mellan 

spelare och spel. I centrum står spel med intrinsic motivation, eller som de väljer 

att kalla det; intrinsic integration, vilket ordagrant översätts till inre integration 

och syftar till hur det matematiska innehållet i ett pedagogiskt spel förhåller sig 

till spelets huvudmekanismer. Motsatsen är extrinsic motivation och i det här 

sammanhanget innebär det att det matematiska innehållet ligger med som ett 

externt skikt i spelet, men där det utan vidare skulle kunna bytas ut eller helt tas 

bort utan att spelet i sig skulle påverkas. Studien jämför dessa två olika 

spelupplägg och kan konstatera att intrinsic integration är både effektivare och 

mer motiverande. Eventuella nackdelar med den formen av spel beskrivs som en 

alltför kontextbunden kunskap samt en svårighet att ta till sig ny kunskap i 

komplexa och stressande spelsituationer där fokus måste delas mellan det 

matematiska innehållet och spelets andra utmaningar. Studien kan emellertid 

dementera dessa invändningar och är över lag mycket positiv till spel med 

intrinsic integration. 

En annan aspekt av hur spelet integrerar med spelaren är i vilken 

utsträckning det utmanar spelaren och vilka effekter det har på lärandet och 

motivationen. Hung et al. (2015) undersöker detta och kan i sina resultat tydligt 

visa att ett lagom utmanande spel är både effektivare i fråga om lärande och mer 

motiverande än ett spel som matchar spelarens kunskaper. Utmaningen skapar 

också bättre förutsättningar för att spelaren ska komma in i ett flyt vilket är ett 

tillstånd då koncentration och engagemang kulminerar och kan bidra till en mer 

tillfredställande lärandeprocess. 

Ke (2008c) beskriver olika relationer som spelaren och det digitala spelet 

kan inta och jämför effektiviteten hos dessa olika interaktionsformer. Formernas 

karaktärsdrag ligger i deras målstruktur där en handlar om att nå målet 

tillsammans och samarbeta. De andra två är dels en tävlingsinriktning där 

spelarna ställs mot varandra och dels en individuell inriktning där spelaren bara 

bedömer sin spelprestation utifrån de resultat som spelet uppvisar och alltså inte 

jämför sig med andra spelare. Utgångspunkten som författaren tar är att 

samarbete som förutsättning är det mest effektiva i fråga om lärande och 

motivation. Detta bekräftas bara i fråga om motivation, men det kan som ovan 

nämnts ha att göra med att studien inte hade en tillfredställande metod. Det går 
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alltså inte att säkert uttala sig om författarens utgångspunkt är trovärdig eller 

inte. Trots den svagheten i studien går det att konstatera utifrån resultaten att de 

förutsättningar som spelaren går in med i mötet med spelet har en viss påverkan 

på hur effektivt mötet kommer att bli. Studien tar också ett genusperspektiv och 

ett socioekonomiskt perspektiv. Inga skillnader i preferenser mellan de olika 

målstrukturerna hos pojkar gentemot flickor upptäcks, men ur ett 

socioekonomiskt perspektiv dyker det upp skillnader, vilket pekar mot att 

interaktionen mellan spelare och spel ser olika ut, inte bara beroende på vad 

spelet erbjuder, men också beroende på vem som spelar. 

Nu har externt stöd, sättet som spelets innehåll har konstruerats, spelets 

språk gentemot spelaren i form av svårighetsgrad samt spelarens sätt att närma 

sig spelet, berörts. Än har emellertid inte spelets visuella aspekter hanterats, men 

det lyfter Kim et al. (2012) fram och menar att spelets interface är avgörande för 

hur lätt spelaren tar till sig spelets innehåll. Spelets bildliga uttryck fungerar som 

en bro mellan innehållet och spelarens kunskapssfär och underlättar det mötet. 

5.2  Interaktionen elever emellan 

Fem artiklar ligger till grund för den bild som beskriver elevers interaktion med 

varandra när undervisningen sker med hjälp av digitala spel. De är alla hämtade 

ur temat Samspel & interaktion i kartläggningen. Dessa är gjorda av; Chen et al. 

(2012a), Ke (2008c), Ke och Tami (2014), Kebritchi et al. (2010) och Kim et al. 

(2012). 

 Av dessa artiklar innehåller tre data från interventionsstudier; Chen et al. 

(2012), Ke (2008c) och Kebritchi et al. (2010). De två förstnämnda redogjordes 

för i avsnittet ovan och precis som Chen et al. (2012a), kompletterar Kebritchi et 

al. (2010) interventionen med intervjuer, och även en för- och efter-enkät som 

syftar till att kartlägga hur motivationen påverkats. De två övriga artiklarna 

bygger på kvalitativ data. Kim et al. (2012) beskrevs ovan och Ke et al. (2014) 

framställer studien som en fallstudie som inkluderar intervjuer, 

videoinspelningar och observationer av två olika skolklasser, totalt 64 deltagare.   

Bland de fem artiklar som lyfter aspekter av interaktion elever emellan 

behandlades två av dem redan i förra avsnittet om interaktion mellan elev och 

det digitala spelet. Därför redogörs det här bara kort för deras kvalitet. Det 

handlar om Chen et al. (2012a) där funderingar väckts kring reliabiliteten som 

en reaktion på artikelns ringa omfång. Den andra artikeln är den av Ke (2008c), 

vilken visar på brister i validiteten i och med studiedeltagarnas korta exponering 

för samarbetsförhållandet. Hos övriga artiklar i det här avsnittet har inga 

uppenbara brister kunnat upptäckas. Studien gjord av Kebritchi et al. (2010) 
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bedöms ha anmärkningsvärt god kvalitet då både kvalitativ och kvantitativ data 

används i syfte att korsvalidera resultaten. 

5.2.2 Resultat 

Två olika aspekter av samspel har identifierats; effekter av ett organiserat 

samarbete kring digitala spel och digitala spels potential som samspelsskapare.  

Ke (2008c) beskriver ett organiserat samarbete där deltagarna delades in i 

mindre grupper och inledningsvis fick samarbeta med varandra för att lösa 

problemen i spelet och därefter spelade en representant från gruppen spelet mot 

en representant från en annan grupp medan resterande gruppmedlemar erbjöd 

coaching.  Trots en del insignifikanta resultat i sammanhanget så visade detta 

samarbete signifikant effekt på deltagarnas motivation jämfört med olika former 

av individuellt spelande. För socioekonomiskt svaga tydde resultaten på att 

samarbete var extra gynnsamt både vad gäller lärande och motivation.  

Också studien gjord av Ke et al. (2014) beskriver ett strukturerat samarbete, 

men här ligger fokus på hur samarbetet tar sig uttryck i grupperna, snarare än att 

redogöra för effekterna av arbetsformen. Deltagarna arbetade i grupper om 6-7 

stycken kring en uppgift som gick ut på att själva designa sina matematiska 

digitala spel. Tre framträdande karaktärsdrag för uppgiftens arbetsgång 

formuleras av författarna. 1) Arbetets första fas som innebar att komma på idéer 

till spelets utformning vilket blev en avvägning mellan att låta kreativiteten 

flöda och att hålla idéerna inom de för uppgiften givna ramarna. Grupper som 

klarade av att ta hänsyn till restriktionerna klarade av uppgiften bättre än de som 

svävade iväg. 2) För att hitta en gemensam idé som hela gruppen kunde enas om 

var en sammansmältning av deltagarnas identiteter och erfarenheter nödvändig. 

Kompromisser eller gemenasamma erfarenheter och minnen blev avgörande. 3) 

I utförandefasen delade grupperna upp sig i subgrupper, ofta par, som utförde de 

olika momenten. Detta kunde både höja den gemensamma intelligensen jämfört 

med den enskilde, och skapa meningsskiljaktigheter som bromsade upp arbetet. 

Samspel elever emellan i en undervisningssituation har potential att skapa 

någonting som den enskilde inte skulle klara av, men medför också ett antal 

komplikationer till följd av olika viljor. Grupper som klarade av att fördela 

rollerna på ett tydligt vis, hade bättre förutsättningar att klara uppgiften på ett 

tillfredställande vis, vilket kunde påvisas genom att jämföra observationer av 

arbetsgången med slutresultaten; de elevdesignade spelen.  

Ett annat sätt att se på digitala spel och samspel elever emellan är att 

fokusera på spelets potential att skapa interaktion mellan de som spelar. 

Kebritchi et al. (2010) finner i sina resultat en tydlig preferens hos deltagarna att 
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spela multi-player hellre än single-player. Med andra ord föredrog de spel som 

antingen gick ut på att spela som ett lag eller spel som gick ut på att tävla mot 

varandra istället för att bara tävla mot datorn. Liknande resultat redogjorde Ke 

(2008) för, men medan han formulerade en tydlig struktur för hur deltagarna 

skulle spela, gav den här studien mer utrymme för att uttrycka egna önskemål. 

Det visade också det digitala spelets förmåga att i kraft av sig själv skapa ett 

välvilligt klimat gentemot samspel. 

Också Kim et al. (2012) finner tecken på det digitala spelets möjligheter att 

skapa samspel och interaktion. Deltagarna delades in i smågrupper av olika 

omfång; enskilda, grupper om tre och grupper om sju. Varje grupp fick en 

digital enhet att arbeta med, men vidare inga instruktioner utan deras spontana 

arbete observerades. De som samsades om en enhet interagerade i stor 

utsträckning med varandra; delade erfarenheter och tävlade om vem som skulle 

få styra, vilket drev på processen och gjorde den mer effektiv. Det visade sig 

också att gruppen med tre deltagare var mer effektiv än den med sju, vilket 

tordes bero på att sju var ett allt för stort antal som bidrog till att varje enskild 

deltagare fick vänta länge på att ha initiativet och därför riskerade tappa 

intresset. Den process de genomgick formuleras av författarna i fyra faser; 

utforskning, insikt, interaktion och upprepning. När deltagarna utforskade 

möjligheter och kom till insikter var samarbetet som mest aktivt och enligt 

författarna är det också i de faserna som lärandet sker. Interaktionsfasen syftar 

på interaktionen med spelet och i det läget använder spelaren den kunskap den 

redan tagit till sig och i upprepningsfasen fastnar spelaren och tvingas återgå till 

utforskningsfasen igen. Samspelet uppträder med andra ord spontant i de delar 

av processen där lärandet sker och innebär en effektivare lärandeprocess. 

5.3  Interaktionen mellan elev och lärare 

Av de tre artiklar som behandlar lärarens stöttande roll är det bara en som har 

den aspekten i fokus, Kajamies, Vauras och Kinnunens (2010) studie. De andra 

två, Hung et al. (2015) och Ke et al. (2014), behandlar snarare lärarens roll som 

en sekundär aspekt. Det förekommer med all säkerhet fler artiklar i materialet 

som lyfter lärarens roll, men dessa tre var de enda som tog upp det i resultatet 

och alltså hade data som uttryckte sig om saken.  

 Som tidigare nämnts är studien av Ke et al. (2014) en kvalitativ fallstudie. 

De andra två är båda interventionsstudier. Hung et al. (2015) kompletterar med 

en enkät som uppmärksammar deltagarnas motivation, medan Kajamies et al. 

(2010) gör en renodlad interventionsstudie, men med ett kompletterande 
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uppföljningstest för att undersöka varaktigheten i de effekter som interventionen 

medför.  

De två artiklar som också varit med i de två föregående avsnitten uppfattas 

vara av god kvalitet. Kajamies et al. (2010) är i huvudsak också av god kvalitet, 

men uppvisar vissa brister i strukturen och är därför svår att tillägna sig. De 

undersöker effekterna av ett interventionsprogram, men är inte tydliga med vilka 

variabler som undersöks, vilket gör det svårt att bedöma om validiteten är 

bekräftad. Det visar sig emellertid så småningom att det digitala spel som 

används inte är en av variablerna, eftersom såväl experimentgrupp, som 

kontrollgrupp spelar spelet. Den variabel som undersöks är huruvida 

kombinationen av digitalt spel och lärarstöd kan hjälpa elever som är svaga i 

matematik. Eftersom det är precis vad det här avsnittet handlar om så kan 

artikeln ändå bidra till resultatet trots att den annars kanske inte passar så bra in i 

den här översiktens material som hade önskats. 

5.3.2 Resultat 

Den interventionsstudie som Kajamies et al. (2010) genomför, med fokus på 

lågpresterande elever i matematisk problemlösning visar att experimentgruppen, 

till skillnad från kontrollgrupperna, förbättrade sina resultat signifikant och även 

bibehöll dem i ett uppföljningstest ett halvår senare. Det som skiljde 

experimentgruppen från de andra var lärarstödet. Under hela träningens gång 

fanns en lärare med som hjälpte eleven att ta sig framåt och inte hoppa över 

viktiga steg i processen, samt stimulerade eleven att resonera och reflektera över 

problemets särart och uppbyggnad.  

 Hung et al. (2015) diskuterar också lärarens roll då eleverna spelar digitala 

spel. De undersöker som tidigare nämnts hur utmaningen i spelet påverkar 

lärandet och kommer fram till att det stimulerar och höjer resultaten. De lyfter 

emellertid också fram att de elever som spelat den mer utmanande versionen har 

i mycket högre grad också sökt stöd hos läraren. Spelets svårighetsgrad utmanar 

eleven att utvecklas, men då behövs någon mer kunnig som stöttar för att eleven 

ska kunna tillgodogöra sig den nya kunskapen. 

 Båda ovanstående situationerna behandlar de behov enskilda elever kan ha 

av lärarens hjälp, men som grupper behöver de också stöd för att kunna ta sig 

vidare. Studien gjord av Ke et al. (2014) har i föregående avsnitt behandlats och 

beskrivit elevers samspel då de arbetar i grupp. Där framkom flera moment i 

elevernas arbete som inte alltid flöt på smärtfritt utan meningsskiljaktigheter 

uppstod. I de situationerna var läraren nödvändig. Lärarens uppgift var tudelad; 
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både stöttade för att gruppen skulle fungera och för att driva på arbetet när 

eleverna fastnade och hjälpa dem in i rätt tankebanor. 

6  Diskussion 
Den första av de frågor som den här forskningsöversikten söker svar på är; 

vilket vetenskapligt stöd för användandet av digitala spel inom 

matematikundervisningen i förskola och grundskola finns det? 

Det råder ingen konsensus i fråga om digitala spels effektivitet, men det 

finns ändå en övervägande positiv trend inom fältet, både vad gäller effekterna 

på lärande och på motivation och attityder gentemot matematik. Forskningsfältet 

undersöker inte effekterna av digitala spel i ett vakuum, utan utifrån olika 

perspektiv och aspekter. Några av dessa utgångspunkter har i den här översikten 

synliggjorts; a) hur effektivt digitala spel kan hjälpa elever i 

matematiksvårigheter eller med matematikångest, b) hur effekterna kan öka 

ytterligare då eleverna inte bara spelar utan också designar sina digitala spel, c) 

vilka möjligheter digitala spel har att skapa samspel samt vilka effekter ett 

sådant arbetssätt kan få, d) hur digitala spel påverkar olika grupper i samhället, 

så som flickor och pojkar eller olika socioekonomiska grupper, e) vilka 

funktioner i de digitala spelen som bidrar till lärande och ökad motivation.  

Den andra frågan som undersöks söker svar på; vilken potential har det 

digitala spelet i matematikundervisning i fråga om att skapa interaktion? 

Tre förhållanden har iakttagits som bekräftar det digitala spelets duglighet 

som hjälpmedel i en sociokulturell undervisning som i stor utsträckning bygger 

på interaktion. De tre interaktionsformerna som granskats är; den mellan spelet 

och spelaren, den som sker elever emellan och den som uppstår mellan lärare 

och elev. Det har visat sig att det digitala spelet har möjligheter att skapa en 

interagerande lärandemiljö på flera plan. 

6.1  Resultatdiskussion 

Eftersom översikten av fältet och fördjupningen inte har samma innehåll och 

riktning diskuteras resultaten i två skilda avsnitt där det första behandlar effekter 

av det digitala spelet och vidrör de specifika perspektiv som sedan inte 

fördjupas. Det andra avsnittet tar sedan vid och diskuterar de specifika 

perspektiv som upplevs relevanta då de sociokulturella glasögonen appliceras.  

6.1.1 Digitala spels effekter på lärande och motivation 

De flesta studier som har behandlats har kunnat påvisa positiva effekter av de 

digitala spelen. Det har rört sig om två olika typer av effekter; hur lärandet 
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utvecklas och hur motivation ökar och attityder ändras. Det har visat sig svårt att 

tala om dessa effekter ur någon form av allmänt perspektiv, utan de är alltid 

relaterade till de förutsättningar som omger dem. Många variabler kan spela in, 

så som elevens ålder, genus, bakgrund och förmåga, men också spelets natur och 

undervisningens arbetssätt. Det allmänna tycks svårt eller kanske omöjligt att få 

fatt, men kanske är det inte heller nödvändigt att få syn på. De elever läraren 

möter kommer aldrig vara desamma och varje individ behöver sitt specifika 

möte. Ett forskningsfält som bemödar sig att utgå ifrån många olika perspektiv 

kan bättre hitta svar på de digitala spelens effekter och potential. Spelet 

DimensionM får en särställning i den här studien då det är det enda spel i 

materialet som har undersökts i flera olika studier. Resultaten i samtliga tre 

studier är entydiga. De visar på positiva lärandeeffekter, men ingen ökning av 

motivationen. De upprepade undersökningstillfällena ger resultaten mer tyngd 

och de antyder att det inte finns något absolut samband mellan lärande och 

motivation. Det säger ingenting om huruvida motivation bidrar till ett lärande 

eller inte, men det visar att ökad motivation inte är nödvändigt för att ett lärande 

ska äga rum. DimensionM har spelfunktioner som stimulerar lärandet.    

Vad beträffar elever som är i matematiksvårigheter eller upplever 

matematikångest, så tycks digitala spel kunna vara ett sätt att arbeta med den 

problematiken. Forskningen lyfter fram exempel på både preventiva och 

åtgärdande insatser, vilket väcker hoppfulla tankar om att digitala spel skulle 

kunna bli ett gott komplement då lärare inte hinner möta alla elever där de 

befinner sig. Den positiva andan skymtar fram i forskningen genom att många 

olika problem förväntas kunna hanteras med hjälp av digitala spel. De 

preventiva insatserna är kanske de mest spännande och skulle kunna hjälpa 

många om de i större omfattning visar sig lika positiva som i de studier som här 

framkommit. 

 En liten grupp forskare har ägnat sig åt att studera elever som själva får 

designa sina digitala spel. De målar upp det som en aktivitet ännu effektivare än 

spelandet, men det ställer också krav på både lärare och elever. Läraren skulle 

bara kunna erbjuda en sådan aktivitet om denne är kunnig inom området och 

programmering och speluppbyggnad, vilket också uppmärksammas av Edman 

Stålbrandt (2009). Den här typen av kunskap betraktas fortfarande som relativt 

specifik kunskap som inte står var man till buds. Eleven förväntas i den här 

typen av undervisning att samtidigt hantera flera olika kunskapsområden. Både 

matematik, estetik och programmering. Det är inte självklart att det skapar 

förutsättningar för ett effektivt lärande.  
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Forskningen försöker också synliggöra skillnader mellan olika grupper i 

samhället, så som pojkar och flickor eller socioekonomiska grupper. Det är en 

viktig insikt att alla inte är lika och därför inte kan förväntas lära på samma vis. 

Forskningen har emellertid inte lyckts närma sig någon konsensus då de närmar 

sig individuella skillnader utifrån socialt konstruerade grupper. Det är möjligt att 

det behövs mer forskning för att upptäcka mönster, men det kan också tänkas att 

det är fel sätt att närma sig problematiken. Dessa grupper som konstrueras står 

inte i direkt samband med varken tekniken eller matematiken. Det finns en 

möjlighet att en uppdelning utifrån sociala konstruktioner inte är fruktbar då 

effekter på lärande och motivation, som en konsekvens av digitala spel, ska 

utredas.  

De två övriga temana som hittades i materialet, samspel och spelfunktioner, 

befanns nära knutna till sociokulturella aspekter, vilket medför att de behandlas i 

följande avsnitt där det perspektivet formar utgångspunkten. 

6.1.2 Digitala spels potential utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Barzilai et al. (2014) och Chen et al. (2012a) lyfter fram det digitala spelets 

möjligheter att erbjuda stöttning till eleven i dennes lärande. Den förstnämnde 

använder till och med begreppet Scaffolding vilket är ett begrepp som flitigt 

förekommer i sociokulturella sammanhang (Säljö 2011). Då syftas det kanske i 

första hand på stöttning från en lärare eller klasskamrat, men nämnda studier 

visar på att även ett digitalt spel har potential att ge stöttning för att vägleda 

eleven. Det kan däremot diskuteras hur effektiv den är i jämförelse med en 

lärare. Spelet har inte möjlighet att anpassa sin hjälp till den individuelle, utan 

har ett på förhand programmerat innehåll som den kan erbjuda, vilket gör den 

mindre effektiv. Däremot finns den där så snart eleven behöver den och varje 

elev som spelar har sitt eget stöd. Detta till skillnad från en lärare som ansvarar 

för många elever samtidigt och inte alltid har möjlighet att sitta hos en enskild 

elev så länge som denne skulle behöva. Digitala spel med ett inbyggt system i 

syfte att stötta kan tjäna som ett tidseffektivt komplement till läraren. 

Habgood et al. (2011) diskuterar ett begrepp de kallar för intrinsic 

integration, vilket syftar till att integrera det pedagogiska spelets matematiska 

innehåll i spelmekanismen. Det placerar matematikens abstrakta natur i en mer 

konkret kontext vilket enligt Skott et al. (2010) skapar möjligheter att göra det 

mer begripligt. Situerad kunskap är emellertid problematiskt menar de, eftersom 

det kan vara svårt att föra över kunskap från en kontext till en annan. Den 

konkreta miljön i spelet gör kunskapen mer lättillgänglig, men också mer 

bunden till situationen. Habgoods studie kan emellertid visa att det inte behöver 
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vara ett hinder utan att kunskapen kan få en mer flexibel karaktär. Det kan bero 

på att spelet gör kunskapen så begriplig att spelaren har kunnat appropriera den 

och gjort den till sin egen. Då blir kunskapen lättare att lyfta från sitt 

sammanhang och kan användas så som eleven själv önskar. Digitala spel som 

integrerat det matematiska innehållet i spelmekanismen har potential att 

interagera med spelaren på ett sådant sätt att eleven kan utvecklas. 

Hung et al. (2015) belyser de digitala spelens svårighetsgrad och upptäcker 

en utvecklingspotential i spel som utmanar spelaren. Spelet tar med spelaren in i 

dennes proximala utvecklingszon, ett begrepp som Vygotskij myntat (Säljö 

2011). Spelet kan erbjuda utmaningen, men behöver kompletteras med stöttning, 

antingen från ett inbyggt system så som Barzalai et al (2014) och Chen et al. 

(2012a) utforskar, eller från en lärare eller annan elev.  

Ke (2008c) undersöker olika målstrukturer, vilket innebär olika sätt som 

spelaren närmar sig spelet. Kim et al. (2012) upptäcker vilken central funktion 

spelets interface har för hur spelaren uppfattar spelinnehållet. Båda exemplen 

kan förstås som interaktionen mellan spelet och spelaren, det förstnämnda en 

interaktion vars struktur bestäms av spelaren och det sistnämnda en interaktion 

initierad av spelet. Spelarens tankar och förväntningar, eller inre språk utifrån en 

sociokulturell termenologi, kan betraktas som ett medierande redskap, också det 

ett begrepp från Vygotskij (Säljö 2011). Mötet mellan spelaren och spelet 

påverkas utav spelarens tankar kring det och beroende på dess uttryck blir mötet 

mer eller mindre effektivt. I exemplet med spelets interface så är det istället 

spelets aktivitet i mötet som sätts i fokus. Dess interface kan också det betraktas 

som ett medierande redskap, en bro mellan spelets innehåll och spelarens 

kognitiva förmåga. 

Två studier visar upp hur organiserat samarbete kan ske kring digitala spel; 

Ke (2008c) och Ke et al. (2014). Den första innehåller ett moment där elever 

coachar varandra och den andra observerar ett beteende hos eleverna där de 

arbetar i par och därmed höjer intelligensnivån. Båda visar på hur samarbete 

mellan elever kan hjälpa dem att höja sig över den nivå de själva befinner sig på 

och prestera över sin egen förmåga. De hjälper varandra att operera inom ramen 

för sin proximala utvecklingszon vilket skapar förutsättningar att utvecklas. 

Utgångspunkten som gör det möjligt är språket, det allra främsta av de 

mediernade redskapen (Säljö 2011).  

Kebritchi et al. (2010) och Kim et al. (2012) betraktar samarbete från ett 

annat perspektiv. De upptäcker hur spelet i kraft av sig själv kan skapa 

förutsättningar för samarbete, vilket bekräftar det som Alexandersson et al. 
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(2001) och Åkerfeldt (2009) uttrycker om digitala spel och samspel. Det 

placerar det digitala spelet som en naturlig del i ett sociokulturellt klassrum. 

Som skapare av samspel och interaktion kan det fungera som en katalysator för 

en lärandeprocess.  

Kajamies et al. (2010), Ke et al. (2014) och Hung et al. (2015) lyfter alla 

fram läraren i dennes stöttande roll. Den elev som upplever matematik som 

utmanande, det spel som utmanar eleven att söka sig utför sin trygghetszon eller 

yttre omständigheter i form av grupparbete, kan alla vara faktorer som kräver 

extra stöd från en lärare. Kombinationen av digitalt spel och lärarstöd, eller 

scaffolding, kan ibland vara nödvändig och skapa möjligheter för eleven att 

fortsätta utveckla sina matematiska förmågor. Det är emellertid viktigt att ta i 

beaktande att för att läraren ska kunna vara ett effektivt stöd för eleven, måste 

denne, så som Edamn Stålbrandt (2009) framhåller, vara väl bekant med hur 

tekniken fungerar. Det räcker inte med att bara vara kunnig i ämnet, utan 

hjälpmedlet måste också behärskas. 

I beaktande av de aspekter som ovan synliggjorts, går det att konstatera att 

digitala spel inte med nödvändighet är hemmahörande i 60-talets 

konstruktivistiska klassrum, där de en gång började (Åkerfeldt 2009), utan även 

har potential att spela en fruktbar roll i en sociokulturellt orienterad 

undervisning. 

6.2  Metoddiskussion 

Oavsett hur noggrant en studie görs, kommer det alltid finnas brister i metoden 

och utförandet. Begränsningar i tid och tillgång som sätter gränser, subjektiva 

val som hade kunnat ta andra riktningar, eller den mänskliga faktorn som alltid 

kan göra fel. Nedan följer en diskussion som lyfter några av dessa aspekter i 

relation till den studie som här har gjorts.  

Det finns alltid en risk att valet av sökord inte täcker upp forskningsfältet 

optimalt. Sökningen skedde med olika versioner av orden math och game, vilket 

är de mest centrala orden i sammanhanget. Game hade kunnat kompletteras med 

former av ordet play, men där gjordes valet att game var alltför centralt för att 

kunna ersättas. Dessutom är play ett allt för allmänt ord som används i många 

sammanhang. Math visade sig i ett senare skede vara mer problematiskt än det 

först verkade. För en mer fullständig sökning hade det behövt kompletteras med 

alternativa sökord som uttrycker specifika områden inom matematiken. En 

kontroll antyder emellertid att det missade materialet inte är av någon större 

kvantitet. 
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Utöver nämnda uttryck styrdes sökningen av ord som skulle ge träffar på 

artiklar om digitala spel. Det finns många tekniska termer som behövde 

utforskas för att få relevanta träffar. I och med att det finns så många ord i 

området är risken stor att någonting missas på vägen. Ett antal sökord testades 

och förkastades då de inte gav utdelning; så som till exempel i-pad, tablet, ICT 

och software. Då arbetsprocessen hade förflyttat sig vidare och lämnat 

sökningsarbetet bakom sig, dök sökordet video upp. Det har inte inkluderats 

eftersom insikten kom för sent. Däremot har det undersökts och antalet relevanta 

träffar var minimalt, vilket innebär att det inte kommer att påverka resultatet av 

den här studien signifikant.  

En begränsning som kom att bli av betydelse då analysarbetet gjordes, var 

tillgången till artiklar i full text. Ur studentens perspektiv är det allt för kostsamt 

att beställa hem alla de artiklar som önskas läsas utan arbetet hänvisas till att 

använda det som står till buds via Örebro universitetsbibliotek. Det blir en form 

av bekvämlighetsurval, som kan få till följd att resultatet blir snedvridet. I det 

här fallet fanns det tillgång till 35 av de totalt 44 artiklarna, vilket motsvarar 

ungefär 20% av hela materialet. 

Arbetet med det utvalda materialet, syntesen och analysen, är ett relativt 

omfattande hanterande av en stor mängd data. Många val var tvungna att träffas 

och de var inte alltid självklara. I slutändan måste resultaten och analysen 

betraktas som en personlig tolkning även om mått och steg har vidtagits för att 

behålla en så objektiv hållning som möjligt. 

Då artiklarna i materialet lästes dök det upp referenser som inte är inkluderat 

trots att det tycks rörs sig om saker som är relevanta även i den här studien. 

Detta indikerar att sökningen har missat delar av fältet. Det är troligt att 

söksträngen inte har varit heltäckande, men även andra avgränsningar kan ligga 

till grund för luckorna, så som valet att bara söka i Web of Science samt det 

faktum att en av förutsättningarna var att artiklarna är skrivna på engelska.  

6.3  Konsekvenser för undervisning 

Större kunskap om hur digitala spel påverkar elevers lärande och motivation kan 

innebära ett mer målmedvetet användande av dem i matematikundervisningen. 

Kopplingen som har gjorts mellan digitala spel och ett sociokulturellt perspektiv 

innebär dessutom att spelen får en bekräftad plats i ett klassrum som strävar 

efter att sätta interaktion och samspel i fokus. Digitala spel är inte med 

nödvändighet någonting som riktar sig till den individuelle eleven utan kan 

användas på många olika sätt, både av den enskilde och av gruppen. 
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6.4  Fortsatta studier 

Det har dykt upp ett antal artiklar i materialet som fokuserar på olika aspekter 

och spelfunktioner och hur dessa påverkar elevernas lärande. Detta är emellertid 

ett område som bör utforskas i större utsträckning. Det finns mycket som tyder 

på att digitala spel är en källa till lärande, men för att verkligen kunna utnyttja 

dess potential krävs djupare kunskap om vad i spelen som skapar ett önskat 

lärande. Bara då kan spel av medvetet hög kvalitet produceras och tillämpas. 

Detta implicerar även att forskning som rör vem som spelar behövs i större 

utsträckning. Det är dock inte helt tydligt hur den forskningen bör organiseras, 

då det inte med självklarhet är relevant att utgå ifrån olika sociala 

konstruktioner.  
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8  Bilagor 

8.1 Kommentar till bilagor 

Bilaga 1 innehåller en sökmatris som beskriver hur sökningen i Web of Sience 

gick till. Bilaga 2 till och med 8 omfattar tabeller som beskriver fältets innehåll. 

De aspekter som tas upp är följande; 

1. Vilken artikel det rör sig om. 

2. Vilken metod och data som använts i respektive studie. 

3. Information om det aktuella spelet, med reservation för tabellen som 

redogör för studier där eleverna själva har designat sina spel eftersom det 

gemensamma som finns att säga om spelen är detsamma som gör att temat 

finns, nämligen att de är konstruerade av elever. 

4. Vilket matematiskt område alternativt matematisk förmåga som tränas 

med hjälp av det digitala spelet, med reservation för tabellen som redogör 

för motivation eftersom sådana effekter inte står i direkt förbindelse med 

spelets matematiska innehåll. 

5. Vilka undergrupper som finns inom temat. Det förekommer endast i två 

tabeller; den som redogör för begränsande faktorer och den som redogör 

för sociala konstruktioner. Detta eftersom det är endast dessa två som har 

behov av att ytterligare precisera studiens syfte. 

6. Vilket resultat studien har kunnat uppvisa. 
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Bilaga 1: Sökmatris 
Databas & 

datum 

Söksträng Avgränsningar Sökträffar 

Web of Science 

2015-04-24 

(gam* AND math*)  

AND  

(digital* OR computer* OR technolog* 

OR online OR application*) 

 Söksträng 

 Research Areas: Education, 
Educational resarch 

 Document Types: Article 

 Languages: English 

 Manuella avgränsningar 

22 208  
372 
 
202 

169 

44 
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Bilaga 2: Lärande 

Referenser Metod & data Spel Matematiskt  
område/förmåga 

Resultat 

Bai, H.; Pan, W.; Hirumi, A.; Kebritchi, M. 
(2012): 
Assessing the affectivness of a 3-D 
instructional game on improving 
mathematics achievment and motivation of 
middle school students 
(Fulltext) 

Deltagare; 445 elever, 8th grade 
Experiment- & kontrollgrupp, för- & 
efter-test 
Omfattning; 18 veckor 

Pedagogiska spel 
 
(DimensionM) 

Algebra Signifikant effekt; förbättrade 
prestationer 

Baroody, A. J.;Eiland, M. D.; Purpura, D. J.; 
Reid, E. E. 
(2013): 
Can computer-Assisted Discovery Learning 
Foster First Graders’ Fluency With the Most 
Basic Addition Combinations? 
(Fulltext) 

Deltagare; 64 elever, 1st grade 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & efter-test 
Omfattning; 9 månader 

Pedagogiskt spel Aritmetik Det är möjligt att digitala spel kan 
hjälpa elever i riskzonen att lära sig 
add-1 rule utan externt stöd 

Barzilai, S.; Blau, I. 
(2014): 
Scaffolding game-based learning: Impact on 
learning achievements, perceived learning, 
and game experiences 
(Fulltext) 

Deltagare; 182 barn i åldrarna 6-14 år 
För- & efter-test med två 
experimentgrupper (”play & study” och 
”study & play”) och en kontrollgrupp 
(”play only”) 
Studie utförd i en webbaserad sajt; My 
Money 
Omfattning; 1 pass, medellängd 16 
minuter speltid 

Pedagogiskt spel 
 
(Shakshouka 
Restaurant) 
 
 
 
 
 
 
 

Problemlösning Ingen signifikant förbättring, men 
extern vägledning innan spelet gav 
bättre resultat än extern vägledning 
efter spelet 
& 
Bra resultat i spelet innebar inte med 
nödvändighet att eleven utvecklat sin 
problemlösnings-förmåga 
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Biagi, F.; Loi, M. 
(2013): 
Measuring ICT Use and Learning Outcomes: 
evidence from recent econometric studies 
(Fulltext) 

Deltagare; 15 åriga elever i 23 länder 
Baserad på data från PISA 2009 

- - Digitala spel har en positiv effekt på 
lärandet 

Bowers, A.J.; Berland, M. 
(2013): 
Does recreational comper use affect high 
school achievment? 
(Ej fulltext) 

Deltagare; elever 10th grade  
Två nivåer av hierarkisk linjär 
analysmodell på material ur databas; 
ELS:2002 

Nöjesspel 
 

 
 
- 
 
 

Visar på samband mellan 
skolprestationer och användande av 
digitala spel på fritiden 

Chang, K-E.; Wu, L-J.; Weng, S-E.; Sung, Y-T. 
(2012): 
Embedding game.based 
problemsolvingphase into problem-posing 
system for mathematics learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 92 elever, medelålder 11 år 
Experiment- & kontrollgrupp; 
problemlösningssystem m. digitalt spel 
vs. traditionell papper-penna-modell 
Omfattning; 1ggr/vecka x 2 veckor 

Pedagogiska spel 
 
(Coby the Cat, 
Millionaire, Star 
Wars, Rescuing the 
Mice, Uncle Tu 
Climbing the 
Coconut Palm, and 
Racers) 

Problemlösning Ökat flyt och förbättrad 
problemlösningsförmåga 

Chen, Y-H.; Looi, C-K.; Lin, C-P.; Shao, Y-J; 
Chan, T-W.  
(2012): 
Utilizing a Collaborative Cross Number 
puzzle Game to Develop the Computing 
Ability and Subtraction 
(Fulltext) 

Deltagare; 52 elever, 10-11 år 
Två experimentgrupper (samarbete vs 
individuellt) 
För- & efter-test 
Elev- & lärar-intervjuer efter träning 
Omfattning; 4 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(Cross Number 
Puzzle) 

Aritmetik 
 
 
 
 
 
 

Större effekt hos elever som 
samarbetat än hos elever som spelat 
individuellt 
 

Chuang, C-H.; Chen, Y-N.; Tsai, L-W.; Lee, C-
C.; Tsai, H-C. 
(2014): 
Improving Learning Performance with 
Happiness by Interactive Scenarios 
(Fulltext) 

Deltagare; 186 elever, 1st, 3rd, 5th 
grade 
- 

Pedagogiska spel - 
 
 
 
 
 
 
 

Kan förbättra prestationerna 
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Cicek, Y.; Aytekin, S; Duysak, A; Inan H. Z. 
(2012): 
Teaching children geometric shapes through 
a new technological toy: ”Computer-smart 
little mathematicians” 
(Ej fulltext) 

Deltagare; små barn 
Spel framtaget för studien; Computer-
smart Little Mathematician 
 

Pedagogiskt spel 
 
(Computer-smart 
Little 
Mathematician) 

Geometri Positiva effekter 

Foster, A.; Shah, M. 
(2015): 
The ICCE Framework: Framing Learning 
Experiences Afforded by Games 
(Ej fulltext) 

Deltagare; elever i 9th grade  
Mixed methodes; intervjuer, 
observationer, för- & efter-test och 
ramverk för analys; inquiry, 
communication, construction, 
expression (ICCE) 

Pedagogiskt spel 
 
(DimensionM) 

- Signifikant förbättrade prestationer 

Gurbuz, R.; Erdem, E.; Uluat, B. 
(2014): 
Reflection from the Process of Game-Based 
Teaching of Probability 
(Ej fulltext) 

Deltagare; 24 elever, 9-10 år 
Intervjuer av elever och lärare, audio- 
och videoupptagningar, elevtexter 
Lärarledda instruktioner 
Spelande utfört i grupper om 3-4 elever 

Pedagogiska spel Sannolikhet 
 
 
 
 

Underlättade förståelsen 

Habgood, M.P.J.; Ainsworth, S. E. 
(2011): 
Motivating Children to Learn Effectively: 
Exploring the Value of Intrinsic Integration 
in Educational Games 
(Fulltext) 

Studie 1: 
Deltagare; 58 7-8 åringar   
Två experiment- (”inre” & ”yttre” 
motivation) och en kontrollgrupp, 
För- & efter-test 
Omfattning: 34 dagar, 4h effektiv tid 
Studie 2: 
Deltagare; 16 9-11 åringar 
Interventionsstudie; valbart att spela 
spel med inre eller yttre motivation 
Omfattning; ca. 2 ¼ h speltid 

Pedagogiskt spel 
 
(Zombie devision) 

Aritmetik - division 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spel som erbjuder inre motivation har 
potential att förbättra elevers 
prestationer 

Huang, Y-M.; Huang, S-H.; Wu, T-T. 
(2014): 
Embedding diagnostic mechanisms in a 
digital game for learning mathematics 
(Ej fulltext) 

Deltagare; Primary school 
För- & efter-test 

- - 
 
 
 
 

Prestationen förbättrades då 
matematikångesten reducerades 
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Hung, C-Y.; Sun, J. C-Y.; Yu, P-T. 
(2015): 
The benefits of a challange: student 
motivation and flow experience in tablet-PC-
game-based learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 52elever, 8 år 
För-test 
Experiment- & kontrollgrupp 
(utmanande vs. machande nivå) 
Efter-test & frågeformulär 
Omfattning; 1 träningstillfälle, 40min 

Pedagogiskt spel  
 
(Motion Math: 
Hungry Fish) 

Aritmetik – addition 
& subtraktion 

Utmanande spel förbättrar 
prestationen mer än matchande spel 

Hung, P-H.; Hwang, G-J.; Lee, Y-H.; Su, I_H. 
(2012): 
A cognetive component analysis approach 
for developing gamebased spatial learning 
tools 
(Fulltext) 

Deltagare; 99 elever, 5th grade 
Digitalt redskap framtaget 
Två experimet- & en kontrollgrupp, 
För- & efter-test 

Pedagogiska spel 
 

Spatial förmåga 
 
 
 
 
 

Kan påvisa en förbättrad spatial 
förmåga 

Kajamies, A.; Vauras, M.; Kinnunen, R. 
(2010): 
Instructing Low-Achievers in Mathematical 
Word Problem Solving 
(Fulltext) 

Deltagare; 429 elever, 10 år, 8 valdes ut 
för intervention med kontinuerligt 
lärarstöd 
Experiment- & kontrollgrupp 
För-, efter- & uppföljnings-test 
Omfattning; intervention - 
2ggrx45min/vecka, 7veckor 
Uppföljning 6 månader efter studien 
gjordes 

Pedagogiskt spel 
 
(Quest of the Silver 
Owl) 
 
 
 
 

Problemlösning Signifikant förbättring i 
problemlösning för lågpresterande 
som får stöttning under träningens 
gång 
& 
Effekten bibehölls efter avslutad 
intervention 

Ke, F. 
(2008c): 
Alternative goal structures for computer 
game-based learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 160 elever, 5th grade 
Webbaserad spelserie; varje deltagare 
spelade 1 av 4 spel 
För- & eftertest 
Omfattning; 2x40min/vecka i 4 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(spelserie; ASTRA 
EAGLE, exempel; 
Treasure Hunt) 

Problemlösning 
& 
Aritmetik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signifikant, men liten förbättring 
jämfört med kontrollgrupp (icke-
spelande) 
& 
Ingen signifikant skillnad mellan olika 
former av extern målinriktning; 
samarbete, tävling, individuellt 
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Ke, F. 
(2008a): 
A case study of computer gaming for math: 
Engaged learning from gameplay? 
(Fulltext) 

Deltagare; 15 elever, 10-13 år 
Fallstudie; observationer & 
protokollanalys samt kvantitativt för- & 
efter-test 
Omfattning; 10x2h speltillfällen, 5 
veckor 

Pedagogiska spel 
(8 spel ifrån ASTRA 
EAGLE) 

- 
 
 
 
 
 

Ingen signifikant förbättring av 
prestationer eller metakognitiv 
medvetenhet 

Ke, F. 
(2008b): 
Computer games application within 
alternative classroom goal structures: 
cognitive, metacognetive, and affective 
evaluation 
(Ej fulltext) 

Mixed methodes 
Jämförelse mellan digitalt spel & 
traditionellt papper-penna-övning 

Pedagogiskt spel 
 
 
 
 
 
 

Kognitiv matematik-
prestation 
& 
Metakognitiv 
medvetenhet 
 

Ingen signifikant förändring 

Ke, F. 
(2013): 
Computer-game-based tutoringo f 
mathematics 
(Fulltext) 

Deltagare; 64 elever, grade 6-8, två 
skolor – lantlig native american & 
lågpresterande hispanic i stadsmiljö 
Mixed methodes; två fallstudier 
Omfattning; 4x1h speltid & 3x1h 
rapportering över 5 veckorsperiod 

Nöjesspel 
 
(Decention, Factor 
Dazzle, Fantasy 
Stock Exchange, 
Sim Lemonade 
Stand, Ker-Splash, 
Late Delivery, 
Square Off, 
Bathroom Tiles, 
Turtle Pond, Lure of 
the Labyrinth) 

Taluppfattning, 
aritmetik, procent, 
algebra & geometri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signifikant förbättrade resultat på en 
av de två skolorna, den lantliga native 
american-skolan 

Ke, F.  
(2014): 
An implementation of design-based learning 
through creating educational computer 
games: A case study on mathematics 
learning during design and computing 
(Fulltext) 

Deltagare; 64 elever, middle school 
Intervjuer, observation, för- & efter-
enkäter (attityder) 
 

Elev-designat - 
 
 
 
 
 
 
 

Design av spel förbättrade 
prestationen i matematik, men iver att 
designa och svårigheter med 
datorrelaterade aspekter störde den 
matematiska lärandeprocessen 
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Ke, F.; Im, T. 
(2014): 
A case study on collective cognition and 
operation in team-based computer game 
design by middle-school children 
(Fulltext) 

Deltagare; 64 elever, middle school 
Fallstudie med kvantitativa inslag;  
observationer, videoinspelningar och 
intervjuer 
Omfattning; 2x1h/vecka, 6 veckor 

Elev-designat - 
 
 
 
 
 

Design av digitalt spel bidrog till att 
eleverna upplevde ett lärande i 
matematik, design och datorkunskap 
 

Kebritchi, M.; Hirumi, A.; Bai, H. 
(2010): 
The effects of modern mathematics 
computer games on mathematics 
achievement and class motivation 
(Fulltext) 

Deltagare; 193 elever, high school & 10 
lärare 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & efter-test 
För- & efter-undersökning (motivation) 
Intervjuer 
Omfattning: 30min/vecka, 18 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(DimensionM) 

Algebra Signifikant positiv effekt jämfört med 
kontrollgrupp (icke spelande) 
& 
Förkunskaper i datoranvändande och i 
engelska hade inga signifikanta 
effekter 

Kim, S.; Chang, M.  
(2010): 
Computer Games for the Math Achievment 
of diverse Students 
(Fulltext) 

Deltagare; mer än 170000 elever, 4th 
grade 
Analys av information i databas; NAEP 
2005 utifrån genus & etnicitet 

- - 
 
 
 
 

Frekvent spelande (varje dag) 
resulterade i lägre prestationer 
Måttligt spelande (upp till två gånger i 
veckan) ledde till bättre prestationer 
än att inte spela alls 

Klinkenberg, S. ; Straatemeier, M.; van der 
Maas, H.L.J. 
(2011): 
Computer adaptive pactice of Mths ability 
using a new item response model for on the 
fly ability and difficulty estimation 
(Fulltext) 

Deltagare; 3648 barn i åldrarna 4-12 
Webbaserat system; Maths garden där 
forskarna övervakade aktiviteterna 
Omfattning; 10 månader, i skolmiljö & 
hemmiljö 

Pedagogiska spel 
 
(Maths garden) 
 

Aritmetik 
 
 
 
 
 
 

Spelens effekter är positiva 

Kolovuo, A.; van den Heuvel-Panhuizen, M; 
Koeller, O. 
(2013): 
An Intervention including an Online Game to 
Improve Grade 6 Students’ Performance in 
Early Algebra 
(Ej fulltex) 

Deltagare; 236 elever, 6th grade 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & efter-test webbaserat spel 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

Algebra Signifikant positiva effekter på 
lärandet 
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Ku, O.; Chen, S. Y.; Wu, D. H.; Lao, A. C. C.; 
Chan, T-W. 
(2014): 
The Effects of Game-Based Learning on 
Mathematical Confidence and Performance: 
High Ability vs. Low Ability 
(Fulltext) 

Deltagare; 51 elever, 10-11 år 
Experiment- (digitalt spel) & 
kontrollgrupp (papper&penna) 
För- & efter-test 
Omfattning; 2x20min/vecka, 5 veckor 

Pedagogiska spel, 
framtagna för den 
aktuella studien 
 
(Battleship och 
Math Kicker) 

Aritmetik (strategier) 
 
 
 
 
 
 
 

Förbättrade prestationer i alla 
grupper, men större effekt för 
lågpresterande som spelat digitalt spel 
jämfört med kontrollgrupp 

Kucian, K.; Grond, U.; Rotzer, S.; Henzi, B.; 
Schoenmann, C.; Plangger, F.; Gaelli, M.; 
Martin, E.; von Aster, M. 
(2011): 
Mental number line training in children with 
developmental dyscalculia 
(Fulltext) 

Deltagare; 36 elever, 8-10 år 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & eftertest (fMRI & beteendetest) 
Omfattning; 5 + 5 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(Rescue Calcularis) 

Taluppfattning, 
aritmetik & spatial 
förmåga 

Förbättrade prestationer hos elever 
med dyskalkyli 

Li, Q. 
(2010): 
Digital game buildning: learning in a 
participatory culture 
(Ej fulltext) 

Deltagare; 21 elever, 7-11 år 
Kvantitativ & kvalitativ data; elev- & 
föräldrar-enkäter, elev- & lärar-
intervjuer, observationer & de spel 
eleverna designat 

Elev-designat - 
 
 
 

Speldesignsaktivitet ökade kreativitet, 
utvecklade problemlösningsförmågan, 
förbättrade matematiska färdigheter 

Mayer, R. E.; Quilici, J. L.; Moreno, R. 
(1999): 
What is learned in an after-school compter 
club? 
(Ej fulltext) 

Deltagare; 50 elever, elementery school 
Experiment- (digitalt spel) & 
kontrollgrupp (papper&penna) 
Ordnade aktiviteter efter skolan 

Pedagogiska spel Problemlösning Träning med hjälp av digitala spel 
utanför skolan visar på förbättrade 
prestationer 

O’Rourke, J.; Main, S.; Ellis, M. 
(2013a): 
’It doesn’t seem like work, it seems like good 
fun’: perceptions of primary students on the 
use of Handheld Game Consoles in 
mathematics classes 
(Fulltext) 

Deltagare; 258 elever, 9-11 år 
Interventionsstudie 
Intervjuer med elever, lärare & föräldrar 
Videoinspelningar & observationer 
Omfattning; 18 månader 

Pedagogiskt 
spel/nöjesspel 
 
(Dr Kawashima's 
Brain Training) 

Aritmetik, logik & 
taluppfattning 
 
 
 
 
 
 

Eleverna upplevde att deras 
matematiska förmåga och uthållighet 
förbättrades 
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Panoutsopoulos, H.; Sampson, D. G. 
(2012): 
A study on Exploiting Commercial Digital 
Games into School Context 
(Fulltext) 

Deltagare; 59 elever, 13-14 år 
Experiment- & kontrollgrupp i för- & 
efter-test 
 

Nöjesspel 
 
(Sims 2 – Open for 
business) 

Problemlösning 
 
 
 
 

Lika effektiv som kontrollgrupp (icke-
spelande) inom matematiska områden 
& 
Mer effektiv i fråga om generella 
lärandemål 

Praet, M.; Desoete, A. 
(2014): 
Enhancing young children’s arithmetic skills 
through non-intensive, computerised 
kindergarten interventions: A randomised 
controlled study 
(Fulltext) 

Deltagare; 132 barn, 5 år vid studiens 
start 
För- efter- och uppföljs-test (sista vid 
skolstart, ålder 6-7 år) 
 

Serious games Taluppfattning & 
aritmetik 
 
 
 
 
 

Övning av taluppfattning med hjälp av 
digitala spel i kindergarten underlättar 
inlärning av aritmetik i första klass 
& 
Räknespel var effektivare än 
jämförelsespel 

Schenke, K.; Rutherford, T.; Farkas, G. 
(2014): 
Alignment of game design features and 
state mathematics standards: Do results 
reflect intentions? 
(Fulltext) 

Deltagare; 10860 elever, 3rd-5th grade 
Standardprov som förtest (CST) – 
träning i ST Math – eftertest 
Omfattning; ett skolår 

Pedagogiskt spel  
 
(ST Math) 

Taluppfattning, 
Algebra, 
Geometri, statistik & 
sannolikhet 
 
 

Signifikant positiv effekt inom 
området taluppfattning 
& 
Diskrepans mellan spelutvecklarens 
avsikt och vad spelet verkligen 
innehöll 

Shin, N.; Sutherland, L. M.; Norris, C. A.; 
Soloway, E. 
(2012): 
Effects of game technology on elementary 
student learning in mathematics 
(Fulltext) 

Deltagare; 41 elever, 7-8 år 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & efter-test 
Omfattning; flera korta speltillfällen i 
veckan i 15 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(Skills Arena) 

Aritmetik 
 
 
 
 
 

Elever som spelade digitala spel 
presterade bättre än elever som 
spelade icke-digitala spel 
& 
Ju frekventare eleven spelade, ju 
större var effekterna 

van den Heuvel-Panhuizen, M.; Kolovou, A.; 
Robitzsch, A. 
(2013): 
Primary school students’ strategies in early 
algebra problem solving supported by an 
online game 
(fulltext) 

Deltagare; 253 elever, 10-12 år  
För- & efter-test 
Träning i webbaserat digitalt spel 
hemifrån  
Omfattning; 6 veckor 

Pedagogiskt spel, 
framtaget av 
artikelns författare 
 
(Hit the target) 

Algebra 
& 
Problemlösning 
 
 
 
 
 
 

Signifikant förbättring 
& 
Eleverna använde i stor utsträckning 
strategin; trial-and-error 
& 
Tydliga mål stimulerar 
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Verkijika, S. F.; De Wet, L. 
(2015): 
Using a brain-computer interface (BCI) in 
reducing math anxiety: Evidence from South 
Africa 
(Fulltext) 

Deltagare; 36 elever, 10-16 år  
För-test 
Longitunell studie 
In samling av data då deltagaren spelar 
med hjälp av brain-computer interface  
Omfattning; 1-2h x 2ggr 

Pedagogiskt spel, 
framtaget av 
forskarteamet. 
(Math-Mind) 
 

- 
 
 
 
 
 

Den minskade matematikångesten har 
en positiv effekt på prestationen 

Yang, J. C.; Chen, S. Y. 
(2010): 
Effects of gender differences and spatial 
abilities within a digital pentominoes game 
(Fulltext) 

Deltagare; 34 elever, 5th grade 
Fyra steg; För-test, instruktion, träning & 
efter-test 
Omfattning; 30min + 20min + 60min + 
20min 

Pedagogiskt spel Spatial förmåga Digitala spel kan förbättra elevers 
spatiala förmåga 
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Bilaga 3: Motivation & attityder 

Referenser Metod & data Typ av spel Resultat 

Bai, H.; Pan, W.; Hirumi, A.; Kebritchi, M. 
(2012): 
Assessing the affectivness of a 3-D 
instructional game on improving 
mathematics achievment and motivation of 
middle school students 
(Fulltext) 

Deltagare; 445 elever, grade 8  
Experiment- & kontrollgrupp, för- & efter-
test 
Omfattning; 18 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(DimensionM) 

Bibehöll den initiala motivationsnivån, en icke 
signifikant höjning av motivationen 

Barzilai, S.; Blau, I. 
(2014): 
Scaffolding game-based learning: Impact on 
learning achievements, perceived learning, 
and game experiences 
(Fulltext) 

Deltagare; 182 barn i åldrarna 6-14 år 
För- & efter-test med två experimentgrupper 
(”play & study” och ”study & play”) och en 
kontrollgrupp (”play only”) 
Studie utförd i en webbaserad sajt; My 
Money 
Omfattning; 1 pass, medellängd 16 minuter 
speltid 

Pedagogiskt spel 
 
(Shakshouka Restaurant ) 

Extern vägledning påverkade inte negativt den glädje 
eleverna visade i spelet 

Chang, K-E.; Wu, L-J.; Weng, S-E.; Sung, Y-T. 
(2012): 
Embedding game.based 
problemsolvingphase into problem-posing 
system for mathematics learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 92 elever, medelålder 11 år 
Experiment- & kontrollgrupp; 
problemlösningssystem m. digitalt spel vs. 
traditionell papper-penna-modell 
Omfattning; 1ggr/vecka x 2 veckor 

Pedagogiska spel 
 
(Coby the Cat, Millionaire, 
Star Wars, Rescuing the 
Mice, Uncle Tu Climbing 
the Coconut Palm, and 
Racers) 

Visar på att digitala spel höjer motivationen, vilket 
bidrar till bättre flyt 

Chen, Z-H.; Liao, C. C. Y.; Cheng, H. N. H.; 
Yeh, C. Y. C.; Chan, T-W. 
(2012): 
Influence of Game Quests on Pupils’ 
Enjoyment and Goal-pursuing in Math 
Learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 53 elever, medelålder 10 år 
Experiment- & kontrollgrupp (samma spel, 
men uppdrag vs. inga uppdrag) 
Elev-enkät med frågor om upplevelse 

Pedagogiskt spel 
 
(My-Pet-My-Quest) 

Positiva effekter av uppdrag som spelelement i 
termer av glädje och målfokusering 
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Chin, J-C.; Tsuei, M. 
(2014): 
A Multi-modal Digital Game.based Learning 
Enviroment for Hospitalized Children with 
Chronic Illnesses 
(Fulltext) 

Deltagare; 3 elever, 8 år 
Fallstudier; observationer och intervjuer 
med elever, föräldrar & lärare 
Omfattning; 2h speltid/vecka, 5 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(Kala Forest) 

Kroniskt sjuka barn visar på ökad motivation 

Chuang, C-H.; Chen, Y-N.; Tsai, L-W.; Lee, C-
C.; Tsai, H-C. 
(2014): 
Improving Learning Performance with 
Happiness by Interactive Scenarios 
(Fulltext) 

Deltagare; 186 elever, 1st, 3rd, 5th grade 
- 

Pedagogiska spel Det interaktiva somatosensory-systemet påverkar 
elevers attityder och höjer framför allt glädjen 

Foster, A.; Shah, M. 
(2015) 
The ICCE Framework: Framing Learning 
Experiences Afforded by Games 
(Ej fulltext) 

Deltagare; elever i 9th grade  
Mixed methodes; intervjuer, observationer, 
för- & efter-test och ramverk för analys; 
inquiry, communication, construction, 
expression (ICCE) 

Pedagogiskt spel 
 
(DimensionM) 

Ingen signifikant förhöjning av motivationen 

Gurbuz, R.; Erdem, E.; Uluat, B. 
(2014): 
Reflection from the Process of Game-Based 
Teaching of Probability 
(Ej fulltext) 

Deltagare; 24 elever, 9-10 år 
Intervjuerav elever och lärare, audio- och 
videoupptagningar, elevtexter 
Lärarledda instruktioner 
Spelande utfört i grupper om 3-4 elever 

Pedagogiska spel 
 
 
 
 

Ökat deltagande och förhöjd motivation 

Habgood, M.P.J.; Ainsworth, S. E. 
(2011): 
Motivating Children to Learn Effectively: 
Exploring the Value of Intrinsic Integration in 
Educational Games 
(Fulltext) 

Studie 1: 
Deltagare; 58 7-8 åringar   
Två experiment- (”inre” & ”yttre” 
motivation) och en kontrollgrupp, 
För- & efter-test 
Omfattning: 34 dagar, 4h effektiv tid 
Studie 2: 
Deltagare; 16 9-11 åringar 
Interventionsstudie; valbart att spela spel 
med inre eller yttre motivation 
Omfattning; ca. 2 ¼ h speltid 

Pedagogiskt spel 
 
(Zombie devision) 

Spel som erbjuder inre motivation har potential att höja 
elevers motivation 
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Howard-Jones, P. A.; Demetriou, S. 
(2009): 
Uncertainty and engagement with learning 
games 
(Fulltext) 

Studie 1: 
Deltagare; 50 elever, 10-11 år 
Spel följt av intervjuer (10 av deltagarna) 
Studie 2: 
Deltagare; 20 elever, 13-14 år 
Videoinspelningar då deltagarna spelade i 
par 
Studie 3: 
Deltagare; 16 vuxna 
Datainsamling med elektroder kopplade till 
fingrarna 

Pedagogiskt spel, 
frågespel konstruerat 
för den aktuella studien 
 
(Wipe out) 

Osäkerhetsfaktorn i spel kan höja engagemanget och 
motivationen 

Huang, Y-M.; Huang, S-H.; Wu, T-T. 
(2014): 
Embedding diagnostic mechanisms in a 
digital game for learning mathematics 
(Ej fulltext) 

Deltagare; Primary school 
För- & efter-test 

- 
 
 
 
 

Motivationen höjdes då matematikångesten 
reducerades 

Hung, C-Y.; Sun, J. C-Y.; Yu, P-T. 
(2015): 
The benefits of a challange: student 
motivation and flow experience in tablet-PC-
game-based learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 52elever, 8 år 
För-test 
Experiment- & kontrollgrupp (utmanande vs. 
machande nivå) 
Efter-test & frågeformulär 
Omfattning; 1 träningstillfälle, 40min 

Pedagogiskt spel  
 
(Motion Math: Hungry 
Fish) 

Mer utmaning i spelet ökar motivationen 

Katz, Y.J.; Offir, B. 
(1994): 
Computer Games av Motivators for 
Successful Computer End-use 
(Ej fulltext) 

Deltagare; - 
Experiment- & kontrollgrupp 

- Signifikant förbättrade attityder och högre 
motivation 

Ke, F. 
(2008c): 
Alternative goal structures for computer 
game-based learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 160 elever, 5th grade 
Webbaserad spelserie; varje deltagare 
spelade 1 av 4 spel 
För- & eftertest 
Omfattning; 2x40min/vecka i 4 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(spelserie; ASTRA 
EAGLE, exempel; 
Treasure Hunt) 
 

Bara en signifikant förbättring av attityder gentemot 
matematik för de elever som samarbetade, inte för 
tävlingsinriktning eller för individuellt spelande 
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Ke, F. 
(2008a): 
A case study of computer gaming for math: 
Engaged learning from gameplay? 
(Fulltext) 

Deltagare; 15 elever, 10-13 år 
Fallstudie; observationer & protokollanalys 
samt kvantitativt för- & efter-test 
Omfattning; 10x2h speltillfällen, 5 veckor 

Pedagogiska spel 
(8 spel ifrån ASTRA 
EAGLE) 

Signifikant förbättrade elevers attityd mot 
matematik 
& 
Effektiviteten skiljer mellan spelen, där utmaning 
och att placera lärandeaktiviteter i själva spelstoryn 
utgör motiverande faktorer 

Ke, F. 
(2008b): 
Computer games application within 
alternative classroom goal structures: 
cognitive, metacognetive, and affective 
evaluation 
(Ej fulltext) 

Mixed methodes 
Jämförelse mellan digitalt spel & traditionellt 
papper-penna-övning 

Pedagogiskt spel 
 
 
 
 
 
 

Ökad motivation och positivare attityder 
mot matematik 

Ke, F.  
(2014): 
An implementation of design-based learning 
through creating educational computer 
games: A case study on mathematics 
learning during design and computing 
(Fulltext) 

Deltagare; 64 elever, middle school 
Intervjuer, observation, för- & efter-enkäter 
(attityder) 
 

Elev-designat Speldesignsaktivitet förbättrade attityder gentemot 
matematik och ökad motivation 
 

Kebritchi, M.; Hirumi, A.; Bai, H. 
(2010): 
The effects of modern mathematics 
computer games on mathematics 
achievement and class motivation 
(Fulltext) 

Deltagare; 193 elever, high school & 10 
lärare 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & efter-test 
För- & efter-undersökning (motivation) 
Intervjuer 
Omfattning: 30min/vecka, 18 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(DimensionM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen signifikant förhöjning av motivationen, men 
delar av empirin antyder ändå en viss positiv effekt 
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Kim, P.; Buckner, E.; Kim, H.; Makany, T.; 
Taleja, N.; Parikh, V. 
(2012): 
A comparative analysis of a game-based 
mobile learning model in low-socioeconomic 
communities of India 
(Fulltext) 

Deltagare; 210 elever, 6-14 år från sex 
marginaliserade grupper i Indien 
Videoinspelningar, observationer & data från 
spelenheterna 
Omfattning; 25 60min-pass videoinspelat 
material 

Pedagogiskt spel 
 
(Fire Rescue Math) 

Digitala spel på mobila enheter skapade 
engagemang 
 
 
 
 
 
 

Klinkenberg, S. ; Straatemeier, M.; van der 
Maas, H.L.J. 
(2011): 
Computer adaptive pactice of Mths ability 
using a new item response model for on the 
fly ability and difficulty estimation 
(Fulltext) 

Deltagare; 3648 barn i åldrarna 4-12 
Webbaserat system; Maths garden där 
forskarna övervakade aktiviteterna 
Omfattning; 10 månader, i skolmiljö & 
hemmiljö 

Pedagogiska spel 
 
(Maths garden) 
 
 
 
 

Elever var motiverade att spela 

Ku, O.; Chen, S. Y.; Wu, D. H.; Lao, A. C. C.; 
Chan, T-W. 
(2014): 
The Effects of Game-Based Learning on 
Mathematical Confidence and Performance: 
High Ability vs. Low Ability 
(Fulltext) 

Deltagare; 51 elever, 10-11 år 
Experiment- (digitalt spel) & kontrollgrupp 
(papper&penna) 
För- & efter-test 
Omfattning; 2x20min/vecka, 5 veckor 

Pedagogiska spel, 
framtagna för den 
aktuella studien 
 
(Battleship och Math 
Kicker) 

Både hög- & lågpresterande elever hade en 
signifikant förbättring av det matematiska 
självförtroendet. Lågpresterande i kontrollgruppen 
sänkte sitt självförtroende. 

Kucian, K.; Grond, U.; Rotzer, S.; Henzi, B.; 
Schoenmann, C.; Plangger, F.; Gaelli, M.; 
Martin, E.; von Aster, M. 
(2011): 
Mental number line training in children with 
developmental dyscalculia 
(Fulltext) 

Deltagare; 36 elever, 8-10 år 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & eftertest (fMRI & beteendetest) 
Omfattning; 5 + 5 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(Rescue Calcularis) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad motivation hos elever med dyskalkyli 
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Li, Q. 
(2010): 
Digital game buildning: learning in a 
participatory culture 
(Ej fulltext) 

Deltagare; 21 elever, 7-11 år 
Kvantitativ & kvalitativ data; elev- & 
föräldrar-enkäter, elev- & lärar-intervjuer, 
observationer & de spel eleverna designat 

Elev-designat Speldesignsaktivitet ökade motivationen 

O’Rourke, J.; Main, S.; Ellis, M. 
(2013a): 
’It doesn’t seem like work, it seems like good 
fun’: perceptions of primary students on the 
use of Handheld Game Consoles in 
mathematics classes 
(Fulltext) 

Deltagare; 258 elever, 9-11 år 
Interventionsstudie 
Intervjuer med elever, lärare & föräldrar 
Videoinspelningar & observationer 
Omfattning; 18 månader 

Pedagogiskt 
spel/nöjesspel 
 
(Dr Kawashima's Brain 
Training) 
 
 

Elever uppfattade det som roligt och engagerande. 
De blev mer aktiva i sin lärprocess. 

O’Rourke, J.; Main, S.; Ellis, M. 
(2013b): 
So the kids are busy, what now? Teacher 
perceptions of the use of hand-held game 
concoles in West Australian primary 
classrooms 
(Fulltext) 

Deltagare; 258 elever, 9-11 år & 7 lärare 
med lite eller ingen erfarenhet av digitala 
spel 
Intervjuer med lärare & observationer i 
klassrummen, videoinspelningar 

Pedagogiskt 
spel/nöjesspel 
 
(Dr Kawashima's Brain 
Training) 

Spelet ökade elevernas motivation oavsett lärarens 
undervisningsstrategi 

Panoutsopoulos, H.; Sampson, D. G. 
(2012): 
A study on Exploiting Commercial Digital 
Games into School Context 
(Fulltext) 

Deltagare; 59 elever, 13-14 år 
Experiment- & kontrollgrupp i för- & efter-
test 
 

Nöjesspel 
 
(Sims 2 – Open for 
business) 

Ingen signifikant skillnad i attityder mot matematik 
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Bilaga 4: Begränsande faktorer 

Referenser Metod & data Spel Matematiskt 
område/förmåga 

Typ av problematik Resultat 

Baroody, A. J.;Eiland, M. D.; 
Purpura, D. J.; Reid, E. E. 
(2013): 
Can computer-Assisted Discovery 
Learning Foster First Graders’ 
Fluency With the Most Basic 
Addition Combinations? 
(Fulltext) 

Deltagare; 64 elever, 1st grade 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & efter-test 
Omfattning; 9 månader 

- Aritmetik Matematiksvårigheter Det är möjligt att digitala spel kan 
hjälpa elever i riskzonen att lära sig 
add-1 rule utan externt stöd 

Chen, Y-H.; Looi, C-K.; Lin, C-P.; 
Shao, Y-J; Chan, T-W.  
(2012): 
Utilizing a Collaborative Cross 
Number puzzle Game to Develop 
the Computing Ability and 
Subtraction 
(Fulltext) 

Deltagare; 52 elever, 10-11 år 
Två experimentgrupper 
(samarbete vs individuellt) 
För- & efter-test 
Elev- & lärar-intervjuer efter 
träning 
Omfattning; 4 veckor 

Pedagogiskt 
spel 
 
(Cross Number 
Puzzle) 

Aritmetik Matematiksvårigheter Samarbete kring digitalt spel gav 
störst effekt hos svaga elever 

Gurbuz, R.; Erdem, E.; Uluat, B. 
(2014): 
Reflection from the Process of 
Game-Based Teaching of 
Probability 
(Ej fulltext) 

Deltagare; 24 elever, 9-10 år 
Intervjuerav elever och lärare, 
audio- och videoupptagningar, 
elevtexter 
Lärarledda instruktioner 
Spelande utfört i grupper om 3-
4 elever 

Pedagogiska 
spel 

Sannolikhet 
 
 
 
 
 
 

Matematikångest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positiv effekt 
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Huang, Y-M.; Huang, S-H.; Wu, T-T. 
(2014): 
Embedding diagnostic mechanisms 
in a digital game for learning 
mathematics 
(Ej fulltext) 

Deltagare; Primary school 
För- & efter-test 

- - 
 
 
 
 
 

Matematikångest Reducerad matematikångest 
& 
därmed förbättrade presationer och 
ökad motivation 

Kajamies, A.; Vauras, M.; Kinnunen, 
R. 
(2010): 
Instructing Low-Achievers in 
Mathematical Word Problem 
Solving 
(Fulltext) 

Deltagare; 429 elever, 10 år, 8 
valdes ut för intervention med 
kontinuerligt lärarstöd 
Experiment- & kontrollgrupp 
För-, efter- & uppföljnings-test 
Omfattning; intervention - 
2ggrx45min/vecka, 7veckor 
Uppföljning 6 månader efter 
studien gjordes 

Pedagogiskt 
spel 
 
(Quest of the 
Silver Owl) 

Problemlösning Matematiksvårigheter Signifikant förbättring i 
problemlösning för lågpresterande 
som får stöttning under träningens 
gång 
& 
Effekten bibehölls efter avslutad 
intervention 

Ku, O.; Chen, S. Y.; Wu, D. H.; Lao, 
A. C. C.; Chan, T-W. 
(2014): 
The Effects of Game-Based Learning 
on Mathematical Confidence and 
Performance: High Ability vs. Low 
Ability 
(Fulltext) 

Deltagare; 51 elever, 10-11 år 
Experiment- (digitalt spel) & 
kontrollgrupp (papper&penna) 
För- & efter-test 
Omfattning; 2x20min/vecka, 5 
veckor 

Pedagogiska 
spel, 
framtagna för 
den aktuella 
studien. 
 
(Battleship och 
Math Kicker) 

Aritmetik 
(strategier) 
 
 
 
 
 
 

Bristande 
självförtroende 

Signifikant förbättrat självförtroende 
för både hög- och lågpresterande 
& 
Förbättrade prestationer för 
lågpresterande 

Kucian, K.; Grond, U.; Rotzer, S.; 
Henzi, B.; Schoenmann, C.; 
Plangger, F.; Gaelli, M.; Martin, E.; 
von Aster, M. 
(2011): 
Mental number line training in 
children with developmental 
dyscalculia 
(Fulltext) 

Deltagare; 36 elever, 8-10 år 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & eftertest (fMRI & 
beteendetest) 
Omfattning; 5 + 5 veckor 

Pedagogiskt 
spel 
 
(Rescue 
Calcularis) 

Taluppfattning, 
aritmetik & spatial 
förmåga 
 
 
 
 
 
 
 

Dyskalkyli Spelet ökade elevernas motivation 
& 
Förbättrade deras prestation 
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Praet, M.; Desoete, A. 
(2014): 
Enhancing young children’s 
arithmetic skills through non-
intensive, computerised 
kindergarten interventions: A 
randomised controlled study 
(Fulltext) 

Deltagare; 132 barn, 5 år vid 
studiens start 
För- efter- och uppföljs-test 
(sista vid skolstart, ålder 6-7 år) 

Serious games Taluppfattning & 
aritmetik 

Matematiksvårigheter Arbete med digitala spel inom 
området taluppfattning i 
kindergarten kan underlätta för 
lågpresterande matematikelever i 
skolan 

Verkijika, S. F.; De Wet, L. 
(2015): 
Using a brain-computer interface 
(BCI) in reducing math anxiety: 
Evidence from South Africa 
(Fulltext) 

Deltagare; 36 elever, 10-16 år  
För-test 
Longitunell studie 
In samling av data då 
deltagaren spelar med hjälp av 
brain-computer interface  
Omfattning; 1-2h x 2ggr 

Pedagogiskt 
spel, 
framtaget av 
forskarteamet. 
 
(Math-Mind) 

- Matematikångest De digitala spelen visar signifikant 
effekt i fråga om att reducera 
matematikångest 
& 
Matematikångest har negativ effekt 
på prestation 
& 
Ett påvisat samband finns mellan 
ålder och matematikångest 
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Bilaga 5: Elevdesign 
 

  

Referenser Metod & data Matematiskt 
område/förmåga 

Resultat 

Ke, F.  
(2014): 
An implementation of design-based learning 
through creating educational computer 
games: A case study on mathematics learning 
during design and computing 
(Fulltext) 

Deltagare; 64 elever, middle school 
Intervjuer, observation, för- & efter-enkäter 
(attityder) 
 

- Förbättrade attityder gentemot matematik och ökad 
motivation 
& 
Design av spel förbättrade prestationen i matematik, 
men iver att designa och svårigheter med 
datorrelaterade aspekter störde den matematiska 
lärandeprocessen 

Ke, F.; Im, T. 
(2014): 
A case study on collective cognition and 
operation in team-based computer game 
design by middle-school children 
(Fulltext) 

Deltagare; 64 elever, middle school 
Fallstudie med kvantitativa inslag;  
observationer, videoinspelningar och 
intervjuer 
Omfattning; 2x1h/vecka, 6 veckor 

- Eleverna upplevde ett lärande i matematik, design och 
datorkunskap 
 

Li, Q. 
(2010): 
Digital game buildning: learning in a 
participatory culture 
(Ej fulltext) 

7 Deltagare; 21 elever, 7-11 år 
Kvantitativ & kvalitativ data; elev- & föräldrar-
enkäter, elev- & lärar-intervjuer, 
observationer & de spel eleverna designat 

- Ökad kreativitet utvecklat problemlösningsförmågan, 
förbättrat matematiska färdigheter 
& 
ökad motivation 
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Bilaga 6: Samspel & interaktion 
 

Referenser Metod & data Spel Matematiskt 
område/förmåga 

Resultat 

Chen, Y-H.; Looi, C-K.; Lin, C-P.; Shao, Y-J; 
Chan, T-W.  
(2012): 
Utilizing a Collaborative Cross Number 
puzzle Game to Develop the Computing 
Ability and Subtraction 
(Fulltext) 

Deltagare; 52 elever, 10-11 år 
Två experimentgrupper (samarbete vs. 
individuellt) 
För- & efter-test 
Elev- & lärar-intervjuer efter träning 
Omfattning; 4 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(Cross Number Puzzle) 

Aritmetik Större effekt hos elever som 
samarbetat än hos elever som spelat 
individuellt 
& 
Mindre användande av feedback-
system hos elever som arbetade i 
grupp 

Gurbuz, R.; Erdem, E.; Uluat, B. 
(2014): 
Reflection from the Process of Game-Based 
Teaching of Probability 
(Ej fulltext) 

Deltagare; 24 elever, 9-10 år 
Intervjuerav elever och lärare, audio- 
och videoupptagningar, elevtexter 
Lärarledda instruktioner 
Spelande utfört i grupper om 3-4 elever 

Pedagogiska spel sannolikhet Möjliggjorde arbete tillsammans 
med jämlika 

Ke, F. 
(2008c): 
Alternative goal structures for computer 
game-based learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 160 elever, 5th grade 
Webbaserad spelserie; varje deltagare 
spelade 1 av 4 spel 
För- & eftertest 
Omfattning; 2x40min/vecka i 4 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(spelserie; ASTRA EAGLE, 
exempel; Treasure Hunt) 

Problemlösning 
& 
Aritmetik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbete signifikant mer effektivt 
än individuellt eller tävlingsinriktat 
spelande i fråga om att skapa 
positiva attityder mot matematik 
& 
Ingen signifikat effekt vad gäller 
prestation 
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Ke, F. 
(2013): 
Computer-game-based tutoringo f 
mathematics 
(Fulltext) 

Deltagare; 64 elever, grade 6-8, två 
skolor – lantlig native american & 
lågpresterande hispanic i stadsmiljö 
Mixed methodes; två fallstudier 
Omfattning; 4x1h speltid & 3x1h 
rapportering över 5 veckorsperiod 

Nöjesspel 
 
(Decention, Factor Dazzle, 
Fantasy Stock Exchange, 
Sim Lemonade Stand, Ker-
Splash, Late Delivery, 
Square Off, Bathroom 
Tiles, Turtle Pond, Lure of 
the Labyrinth) 

Taluppfattning, 
aritmetik, procent, 
algebra & geometri 

En aktiv lärarroll vid användandet av 
digitala spel förbättrar 
förutsättningarna för ett 
demokratiskt samspel 

Ke, F.; Im, T. 
(2014): 
A case study on collective cognition and 
operation in team-based computer game 
design by middle-school children 
(Fulltext) 

Deltagare; 64 elever, middle school 
Fallstudie med kvantitativa inslag;  
observationer, videoinspelningar och 
intervjuer 
Omfattning; 2x1h/vecka, 6 veckor 

Elev-designat - Samarbete kring design av spel 
innebär svårigheter för eleverna 
vilket medför att lärarstöd är 
nödvändigt 
 

Kebritchi, M.; Hirumi, A.; Bai, H. 
(2010): 
The effects of modern mathematics 
computer games on mathematics 
achievement and class motivation 
(Fulltext) 

Deltagare; 193 elever, high school & 10 
lärare 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & efter-test 
För- & efter-undersökning (motivation) 
Intervjuer 
Omfattning: 30min/vecka, 18 veckor 

Pedagogiskt spel 
 
(DimensionM) 

Algebra 
 
 
 
 
 

Elever upplevde cooperativt lärande 
mer attraktivt än individuellt lärande 

Kim, P.; Buckner, E.; Kim, H.; Makany, T.; 
Taleja, N.; Parikh, V. 
(2012): 
A comparative analysis of a game-based 
mobile learning model in low-
socioeconomic communities of India 
(Fulltext) 

Deltagare; 210 elever, 6-14 år från sex 
marginaliserade grupper i Indien 
Videoinspelningar, observationer & 
data från spelenheterna 
Omfattning; 25 60min-pass 
videoinspelat material  

Pedagogiskt spel 
 
(Fire Rescue Math) 

Algebra, 
taluppfattning & 
matematiskt 
resonemang 
 
 
 
 
 
 
 

Mobil teknologi kan skapa ett 
stimulerande samspel i 
lärandeprocessen 
& 
Ideal gruppstorlek går inte att 
utröna; en elev per enhet upplevs 
kostnadsineffektivt och sju elever 
per enhet upplevs svårhanterligt 
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O’Rourke, J.; Main, S.; Ellis, M. 
(2013a): 
’It doesn’t seem like work, it seems like 
good fun’: perceptions of primary students 
on the use of Handheld Game Consoles in 
mathematics classes 
(Fulltext) 

Deltagare; 258 elever, 9-11 år 
Interventionsstudie 
Intervjuer med elever, lärare & föräldrar 
Videoinspelningar & observationer 
Omfattning; 18 månader 

Pedagogiskt 
spel/nöjesspel 
 
(Dr Kawashima's Brain 
Training) 

Aritmetik, logik & 
taluppfattning 

Spelet skapade i engagemanget 
också samarbete eleverna emellan 
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Bilaga 7: Sociala konstruktioner 
 

Referenser Metod & data Spel Matematiskt 
område/ 
förmåga 

Typ av social 
konstruktion 

Resultat 

Chin, J-C.; Tsuei, M. 
(2014): 
A Multi-modal Digital Game.based 
Learning Enviroment for 
Hospitalized Children with Chronic 
Illnesses 
(Fulltext) 

Deltagare; 3 elever, 8 år 
Fallstudier; observationer och 
intervjuer med elever, 
föräldrar & lärare 
Omfattning; 2h speltid/vecka, 
5 veckor 

Pedagogiskt 
spel 
 
(Kala Forest) 

- Isolerade på grund 
av sjukdom 

Ökad motivation och möjlighet till social 
interaktion 

Ke, F. 
(2008c): 
Alternative goal structures for 
computer game-based learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 160 elever, 5th 
grade 
Webbaserad spelserie; varje 
deltagare spelade 1 av 4 spel 
För- & efter-test 
Omfattning; 2x40min/vecka i 4 
veckor 

Pedagogiska 
spel 
 
(spelserie; 
ASTRA EAGLE, 
exempel; 
Treasure Hunt) 

Problemlösning 
& 
Aritmetik 

Socioekonomiska 
grupper 
 
 
 
 
 
 

I termer av prestation; samarbete eller 
tävlingsinriktning fördelaktigt för låg 
socioekonomisk status; individuell inriktning 
fördelaktigt för normal socioekonomisk 
status  
I termer av motivation; 
Lågstatus trivdes i sammarbetsinriktningen; 
normalstatus upplevde ingen skillnad 

Kim, P.; Buckner, E.; Kim, H.; 
Makany, T.; Taleja, N.; Parikh, V. 
(2012): 
A comparative analysis of a game-
based mobile learning model in 
low-socioeconomic communities of 
India 
(Fulltext) 

Deltagare; 210 elever, 6-14 år 
från sex marginaliserade 
grupper i Indien 
Videoinspelningar, 
observationer & data från 
spelenheterna 
Omfattning; 25 60min-pass 
videoinspelat material  

Pedagogiskt 
spel 
 
(Fire Rescue 
Math) 

Algebra, 
taluppfattning & 
matematiskt 
resonemang 

Elever i svaga 
socioekonomiska 
samhällen 
& 
Genus 
 
 
 
 
 
 

Digitala spel engagerar även barn som aldrig 
tidigare exponerats för teknik, och skapar 
lärandepotential 
& 
Pojkar tog till sig tekniken snabbare  
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Kim, S.; Chang, M.  
(2010): 
Computer Games for the Math 
Achievment of diverse Students 
(Fulltext) 

Deltagare; mer än 170000 
elever, 4th grade 
Analys av information i 
databas; NAEP 2005 utifrån 
genus & etnicitet 

- - Etniska grupper 
& 
Genus 

En signifikant skillnad mellan elever med 
engelska som modersmål och elever med 
engelska som andraspråk där de senare 
kunde uppvisa en större positiv effekt 
& 
Spelandet innebar en signifikant förbättring 
för pojkar, men inte för flickor 

Kolovuo, A.; van den Heuvel-
Panhuizen, M; Koeller, O. 
(2013): 
An Intervention including an Online 
Game to Improve Grade 6 
Students’ Performance in Early 
Algebra 
(Ej fulltex) 

Deltagare; 236 elever, 6th 
grade 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & efter-test webbaserat 
spel 

- Algebra Genus 
 
 
 
 
 
 
 

Initialt presterade pojkarna bättre, men 
spelets effekter var lika stora på pojkar och 
flickor 

Mayer, R. E.; Quilici, J. L.; Moreno, 
R. 
(1999): 
What is learned in an after-school 
compter club? 
(Ej fulltext) 

Deltagare; 50 elever, 
elementery school 
Experiment- (digitalt spel) & 
kontrollgrupp (papper&penna) 
Ordnade aktiviteter efter 
skolan 

Pedagogiska 
spel 

Problemlösning Etniska grupper Träning med hjälp av digitala spel utanför 
skolan visar på förbättrade prestationer 

Shin, N.; Sutherland, L. M.; Norris, 
C. A.; Soloway, E. 
(2012): 
Effects of game technology on 
elementary student learning in 
mathematics 
(Fulltext) 

Deltagare; 41 elever, 7-8 år 
Experiment- & kontrollgrupp 
För- & efter-test 
Omfattning; flera korta 
speltillfällen i veckan i 15 
veckor 

Pedagogiskt 
spel 
 
(Skills Arena) 

Aritmetik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genus & etniska 
grupper 

Ingen signifikant skillnad i prestation mellan 
genusgrupper eller etniska grupper 
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Verkijika, S. F.; De Wet, L. 
(2015): 
Using a brain-computer interface 
(BCI) in reducing math anxiety: 
Evidence from South Africa 
(Fulltext) 

Deltagare; 36 elever, 10-16 år  
För-test 
Longitunell studie 
In samling av data då 
deltagaren spelar med hjälp av 
brain-computer interface  
Omfattning; 1-2h x 2ggr 

Pedagogiskt 
spel, framtaget 
av 
forskarteamet. 
 
(Math-Mind) 

- Genus Studien visar på ett icke-existerande 
samband mellan genus och 
matematikångest 

Yang, J. C.; Chen, S. Y. 
(2010): 
Effects of gender differences and 
spatial abilities within a digital 
pentominoes game 
(Fulltext) 

Deltagare; 34 elever, 5th 
grade 
Fyra steg; För-test, instruktion, 
träning & efter-test 
Omfattning; 30min + 20min + 
60min + 20min 

Pedagogiskt 
spel 

Spatial förmåga Genus Spelet kan minska skillnaderna mellan pojkar 
och flickors spatiala förmåga 
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Bilaga 8: Spelfunktioner 
 

Referenser Metod & data Spel Matematiskt 
område/förmåga 

Resultat 

Barzilai, S.; Blau, I. 
(2014): 
Scaffolding game-based learning: 
Impact on learning achievements, 
perceived learning, and game 
experiences 
(Fulltext) 

Deltagare; 182 barn i åldrarna 6-14 år 
För- & efter-test med två 
experimentgrupper (”play & study” och 
”study & play”) och en kontrollgrupp (”play 
only”) 
Studie utförd i en webbaserad sajt; My 
Money 
Omfattning; 1 pass, medellängd 16 minuter 
speltid 

Pedagogiskt 
spel 
 
(Shakshouka 
Restaurant) 

Problemlösning Ingen signifikant förbättring, men extern 
vägledning innan spelet gav bättre resultat än 
extern vägledning efter spelet 
& 
Bra resultat i spelet innebar inte med 
nödvändighet att eleven utvecklat sin 
problemlösnings-förmåga 

Chen, Y-H.; Looi, C-K.; Lin, C-P.; Shao, 
Y-J; Chan, T-W.  
(2012): 
Utilizing a Collaborative Cross Number 
puzzle Game to Develop the 
Computing Ability and Subtraction 
(Fulltext) 

Deltagare; 52 elever, 10-11 år 
Två experimentgrupper (samarbete vs. 
individuellt) 
För- & efter-test 
Elev- & lärar-intervjuer efter träning 
Omfattning; 4 veckor 

Pedagogiskt 
spel 
 
(Cross Number 
Puzzle) 

Aritmetik Större effekt hos elever som samarbetat än 
hos elever som spelat individuellt 
& 
Mindre användande av feedback-system hos 
elever som arbetade i grupp 
 

Chen, Z-H.; Liao, C. C. Y.; Cheng, H. N. 
H.; Yeh, C. Y. C.; Chan, T-W. 
(2012): 
Influence of Game Quests on Pupils’ 
Enjoyment and Goal-pursuing in Math 
Learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 53 elever, medelålder 10 år 
Experiment- & kontrollgrupp (samma spel, 
men uppdrag vs inga uppdrag) 
Elev-enkät med frågor om upplevelse 

Pedagogiskt 
spel 
 
(My-Pet-My-
Quest) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positiva effekter av uppdrag som spelelement 
i termer av glädje och målfokusering 
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Habgood, M.P.J.; Ainsworth, S. E. 
(2011): 
Motivating Children to Learn 
Effectively: Exploring the Value of 
Intrinsic Integration in Educational 
Games 
(Fulltext) 

Studie 1: 
Deltagare; 58 7-8 åringar   
Två experiment- (”inre” & ”yttre” 
motivation) och en kontrollgrupp, 
För- & efter-test 
Omfattning: 34 dagar, 4h effektiv tid 
Studie 2: 
Deltagare; 16 9-11 åringar 
Interventionsstudie; valbart att spela spel 
med inre eller yttre motivation 
Omfattning; ca. 2 ¼ h speltid 

Pedagogiskt 
spel 
 
(Zombie 
devision) 

Aritmetik - division 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spel som erbjuder inre motivation har 
potential att förbättra elevers prestationer 
och höja motivationen 

Howard-Jones, P. A.; Demetriou, S. 
(2009): 
Uncertainty and engagement with 
learning games 
(Fulltext) 

Studie 1: 
Deltagare; 50 elever, 10-11 år 
Spel följt av intervjuer (10 av deltagarna) 
Studie 2: 
Deltagare; 20 elever, 13-14 år 
Videoinspelningar då deltagarna spelade i 
par 
Studie 3: 
Deltagare; 16 vuxna 
Datainsamling med elektroder kopplade till 
fingrarna 

Pedagogiskt 
spel, frågespel 
konstruerat för 
den aktuella 
studien 
 
( Wipe out ) 

- Osäkerhetsfaktorn i spel kan höja 
engagemanget och motivationen 

Hung, C-Y.; Sun, J. C-Y.; Yu, P-T. 
(2015): 
The benefits of a challange: student 
motivation and flow experience in 
tablet-PC-game-based learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 52elever, 8 år 
För-test 
Experiment- & kontrollgrupp (utmanande 
vs. machande nivå) 
Efter-test & frågeformulär 
Omfattning; 1 träningstillfälle, 40min 

Pedagogiskt 
spel  
 
(Motion Math: 
Hungry Fish) 

Aritmetik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer utmaning i spelet ökar motivationen 
& 
Utmanande spel förbättrar prestationen mer 
än matchande spel 
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Ke, F. 
(2008c): 
Alternative goal structures for 
computer game-based learning 
(Fulltext) 

Deltagare; 160 elever, 5th grade 
Webbaserad spelserie; varje deltagare 
spelade 1 av 4 spel 
För- & eftertest 
Omfattning; 2x40min/vecka i 4 veckor 

Pedagogiskt 
spel 
 
(ASTRA EAGLE) 
 
 
 
 
 

Problemlösning 
& 
Aritmetik 

Signifikant, men liten förbättring av prestation 
jämfört med kontrollgrupp (icke-spelande) 
& 
Ingen signifikant skillnadvad gäller prestation, 
mellan olika former av extern målinriktning; 
samarbete, tävling, individuellt 
MEN signifikant förbättring av attityder 
gentemot matematik för de som tillhört 
samarbetsgruppen 

Ke, F. 
(2008a): 
A case study of computer gaming for 
math: Engaged learning from 
gameplay? 
(Fulltext) 

Deltagare; 15 elever, 10-13 år 
Fallstudie; observationer & protokollanalys 
samt kvantitativt för- & efter-test 
Omfattning; 10x2h speltillfällen, 5 veckor 

Pedagogiska 
spel 
(8 spel ifrån 
ASTRA EAGLE) 

- 
 
 
 
 
 
 

Effektiviteten skiljer mellan spelen, där 
utmaning och att placera lärandeaktiviteter i 
själva spelstoryn utgör motiverande faktorer. 

Kim, P.; Buckner, E.; Kim, H.; Makany, 
T.; Taleja, N.; Parikh, V. 
(2012): 
A comparative analysis of a game-
based mobile learning model in low-
socioeconomic communities of India 
(Fulltext) 

Deltagare; 210 elever, 6-14 år från sex 
marginaliserade grupper i Indien 
Videoinspelningar, observationer & data 
från spelenheterna 
Omfattning; 25 60min-pass videoinspelat 
material  

Pedagogiskt 
spel 
 
(Fire Rescue 
Math) 

Algebra, 
taluppfattning & 
matematiskt 
resonemang 

Spelets interface var av avgörande betydelse 
för elevernas möjlighet att förstå och hantera 
spelet 

Praet, M.; Desoete, A. 
(2014): 
Enhancing young children’s arithmetic 
skills through non-intensive, 
computerised kindergarten 
interventions: A randomised controlled 
study 
(Fulltext) 

Deltagare; 132 barn, 5 år vid studiens start 
För- efter- och uppföljs-test (sista vid 
skolstart, ålder 6-7 år) 

Serious games Aritmetik Övning av taluppfattning med hjälp av digitala 
spel i kindergarten underlättar inlärning av 
aritmetik i första klass 
& 
Räknespel var effektivare än jämförelsespel 
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