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Syftet med studien var att ta reda på hur lärare i fritidshem använder sig av sällskapsspel i 

undervisningssyfte. Vi har intervjuat fem personer i olika åldrar och med olika 

arbetsuppgifter men i grunden är de lärare med inriktning mot fritidshem. Det har gett oss 

ett övergripande resultat i denna studie och vi kan konstatera att det skiljer sig från skola 

till skola. Vissa skolor använder sällskapsspel i undervisningen flitigt och tycker att det är 

en viktig del för elevernas lärande medan andra skolor använder sig inte alls 

av sällskapsspel utan satsar mer på det digitala spelet. Genom analysen framträdde fem 

olika teman som var svenska och språkkunskaper, matematik genom sällskapsspel, sociala 

relationer, intresse och kunskap samt tid. Resultatet visar att med utgångspunkt i dessa fem 

teman att sällskapsspel används i viss mån utifrån lärarens intresse i ett undervisningssyfte.  
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1. Inledning 

 

Under 2019 har regeringen beslutat om att skolväsendet ska börja digitaliseras (Skolverket, 

2019). Digitaliseringen kan enligt oss förbättra undervisningen men också försämra. Risken är 

att läraren prioriterar bort viktiga verktyg för att få plats med digitaliseringen (Skolverket, 

2019). Om digitala verktyg skall ta större plats i utbildningen kan sällskapsspel komma i 

skymundan. Vi har därför valt att utreda hur lärare i fritidshem använder sällskapspel i sin 

undervisning. Vår erfarenhet kommer från verksamhetsförlagd utbildning och vikariat. Från det 

har vi noterat att rutinen för användandet av sällskapsspel i undervisningen skiljer sig åt. Vi 

definierar sällskapsspel något vi kan använda tillsammans runt ett bord, spelen kan vara i olika 

former som bland annat det klassiska spelet Fiskdamm eller kortlekar som Uno. I skolans 

styrdokument (Skolverket, 2017) står det att fritidshemmet ska stimulera lärandet, vi anser att 

lekar och sällskapsspel är ett bra redskap för att uppnå det kravet. Då vi noterade skiljaktigheter 

i rutiner kring hur sällskapsspel används i undervisningen väcker det en fundering kring hur 

mycket sällskapsspel används som medveten stimulering till kunskapsinhämtning i större 

utsträckning. 
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2. Syfte: 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i fritidshem använder sig av sällskapsspel 

och hur de skapar interaktion med sällskapsspel som verktyg i undervisningen. 

  

 

2.1 Frågeställningar 

Vad beskriver lärare i fritidshem att eleverna lär sig genom undervisning med sällskapsspel som 

ett av de pedagogiska verktygen? 

 

 Vilka faktorer styr lärares val om de ska använda sällskapsspel i undervisningen? 
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3. Bakgrund 

Kapitlet kommer att handla om tidigare forskning inom sällskapsspel och spel som ett lärande 

samt sociala relationer och språkutveckling. 

3.1 Historik 

Enligt arkeologer har brädspel använts sedan 3500 f.kr då det kan konstateras att de hittat gamla 

spelpjäser från denna tid (Bartfay & Bartfay, 1994). Under den tiden använde man det som vi 

idag kallar för brädspel till att testa sina strategier inför kommande krig. Det var ett hjälpmedel 

för att kunna förutse och förbereda sig på olika scenarier. Här märkte man att soldaternas 

förståelse för strategi och metod utvecklades, därvid intresset för sällskapsspel ökade (a.a.).  

Inom fritidshemmet har alltid lek och spel varit en stor del av verksamheten. Det står i 

läroplanen för grundlärare och fritidshem att fritidshemmet ska vara en meningsskapande och 

kompletterande tid efter skoltid för att eleven ska fortsätta att lära sig och känna att det är 

meningsfullt (Skolverket, 2011). 

3.2 Sociala relationer 

Elevers sociala relationer är något som fritidshemmet samt skolan arbetar med dagligen, att 

hjälpa elever hitta sina sanna identiteter samt sin egen kultur kan vara ett steg till att nå nya 

sociala relationer (Skolverket, 2011). Dahl (2014) skriver i sin text att elever lämnas ensamma 

med sina sociala relationer själva då vuxna i skolan samt på fritiden observerar och inte agerar, 

medan när lärare i fritidshem beskriver sitt arbete är det med tyngd på barns sociala utveckling 

till vardagen.  Ihrskog (2006) menar att de sociala kompetenser som en elev lär sig är avgörande 

för att eleven ska kunna skaffa nya vänner men också kunna behålla dem som eleven redan har. 

Trygga och långvariga sociala relationer är grunden för att elevens identitetsskapande ska kunna 

ske gynnsamt (a.a.). 

  

Xu, Barba, Radu, Gandy och Macintyre (2011) gjorde en observationsstudie som visar hur 

sociala interaktioner utspelar sig mellan spelare som spelar ett spel. Studien undersökte 

skillnader mellan brädspel och digitala spel, i förhållande till sociala interaktioner. Författarna 

menar att många av interaktionerna ger meningsfulla diskussioner och argument för att skapa 

en djupare förståelse och upplevelse. Studiens resultat visade att i de sociala diskussionerna 

skapades det en lärandemiljö för spelarna att utvecklas i. Författarna kommer fram till att genom 
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det analoga spelet måste spelarna diskutera fram och själva ändra i spelet, det som i ett digitalt 

spel sker automatiskt. Vidare tar de upp att sociala relationer påverkas genom att de spelar 

tillsammans och interagerar därigenom med varandra samt att de blir medvetna om sina 

medspelare (a.a.). 

Xu et al. (2011) beskriver att de sociala interaktioner som händer runt ett spel kan delas in i 5 

olika grupper. 

Chores (sv. sysslor): interaktion som får spelet att föras vidare, som bland annat att se till att 

brädspelets status förs vidare samt socialt påpekande om regler i spel. Chores menas med det 

sociala utbytet som händer mellan deltagarna inom spelet. Det behöver inte alltid handla om 

spelet eller ha en koppling till spelets gång. 

Reflektion av spelet: diskussioner om vad spelarna har gjort under spelets gång eller varför 

resultatet av varför spelet blev som det blev. 

Strategier: prat om strategi, hur de skulle ta sig vidare i spelen eller påpeka strategier om objekt 

på spelplanen. 

Utanför spelet: Prat om saker som inte har med spelet att göra eller bli distraherade av andra 

faktorer som kommer utifrån. 

Spelet i sig själv prat om spelets regler eller skämta om spelet. 

 

3.3 Språkutveckling 

Anward (1989) skriver att ju mer en elev repeterar en språklig verksamhet skapas en förståelse 

av ord och meningsbyggnad. Men om repetitionen läggs in senare i verksamheten blir 

språkutvecklingen mer distanserad. Skapandet mellan pronomen och substantiv, blir 

distanserad på så sätt att detta skiljer sig beroende på den språkliga verksamheten som eleven 

befinner sig i. En av skolans riktlinjer är att elever ska ha möjlighet att få stöd till sin språk- och 

kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011). Samtidigt ska utvecklingen vara meningsfull 

och ska gå framåt inom området, det gör att eleven ska stimuleras och utvecklas inom sin 

förmåga (a.a.). Xu et al. (2011) påpekar att analoga spel ger en möjlighet till språkutveckling 

genom diskussioner kring regler, hur spelaren ska spela och resultat i spelet. Eleven kan genom 

sällskapsspel utforska på ett meningsfullt och roligt sätt samt utveckla sitt språk. 
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3.4 Spel som lärande 

Säljö (2005) skriver att lärandet är en stor del av människans biologiska och naturliga instinkter. 

Vilket ger individen en förmåga att kunna dela med sig av sina kunskaper mellan varandra och 

utveckla sin sociala kunskap. Lärande är en viktig och naturlig del i hur människor utvecklas 

och tar in mer information. Då lärande sker kontinuerligt och är en del av kulturen, så ger 

lärandet en insikt i hur en individ formar sig. “Kunskaperna finns inte hos objekten eller 

händelserna i sig, utan i våra beskrivningar och analyser - det vill säga i våra diskussioner om 

dem” (a.a., s.63). Hur en person, en lärare i fritidshem, läser instruktioner i spelet eller på sättet 

hen förklarar kan bli ett sätt för att få eleverna till att lära sig hur man förklarar samt hur man 

kan utveckla sitt svenska eller engelska språk och sin läsförståelse (Säljö, 2005). 

  

Linderoth (2014) skriver om att spel utformas utifrån två element, regler och tema. Regler utgör 

formen och tydliga ramar för vad som är spelets mål och kan ha ett pedagogiskt syfte 

exempelvis som att lösa ett matematiskt tal. Linderoth exempel på spel med tema är Cluedo. 

Tema är inte nödvändigt när det kommer till spel, ett exempel på spel som saknar tema är yatzy, 

men tema kan locka till sig spelare då det ger spelaren en typ av mening att spela spelet. Det 

kan även hjälpa det pedagogiska syftet med symboler som blir igenkännande för spelaren och 

kan hjälpa att förstå regler. Linderoth (2014) problematiserar ordet “ludifiering” där han menar 

att uppgiften kan göras till ett spel. Linderoth skriver om att skapa regler för ett spel där barn 

som hoppar hage sätter regler i spelet för att leken skall bli intressant. Barnet måste acceptera 

reglerna som spelet använder sig av, detta gör att alla vardagliga regler inte är lika intressanta. 

Norrmalmstorg i spelet Monopol är ett exempel på en plats som blivit ludifierad. 

Norrmalmstorg är en verklig plats men i spelet är det förknippat med att man tjänar pengar på 

denna gata. Detta gör att den verkliga gatan blir irrelevant för spelaren då den har en annan 

mening i spelet. Kunskapen som skapas via spel kan oftast inte tas ur spelets ramar men används 

som en upplevelse med hjälp av kunskapen som de lärt sig. 
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3.5 Tidigare forskning  

Amaro, Viggiano, Di Constanzo, Madeo, Viggiano, Baccari, Marchitelli, Raia, Viggiano, 

Deepak, Monda och De Luca (2006) undersökte hur elever kunde lära sig ett ämnesinnehåll om 

hälsa och kost i ett spel som heter Kalédo, där eleverna fick sitta i mindre grupper och spela 

med varandra en gång i veckan. Grupperna var olika varje vecka för att eleverna bland annat 

skulle lära sig av varandra och få ett annat informationsutbyte. Spelet var utformat för att 

eleverna skulle svara på frågor angående hälsa och kost, detta gjorde att eleverna lärde sig 

ämnesinnehållet. Undersökningens mål var att undersöka hur mycket eleverna utvecklade sin 

ämneskunskap och hur lång tid det tog att lära sig det (a.a.). 

  

Girardi, Nieto, Vitória, Borba-Vieira, Guimaràes, Salvador och Scroferneker (2006) gjorde en 

undersökning med 117 elever där 45 elever skulle läsa böcker om medicin och de resterande 

72 fick spela brädspel som också handlade om medicin. Båda grupperna blev testade på deras 

kunskaper innan och efter. De som spelade brädspelet tyckte att det var roligare att lära in och 

mer inbjudande än att läsa en bok. Undersökningen visade också att de som hade spelat 

brädspelet behöll kunskaperna längre i närminnet. Spelet gick ut på att deltagarna fick svara på 

frågor och om spelaren svarade rätt fick personen flytta till huvudvägen, men om spelaren 

svarar fel på frågan den fick får spelaren stanna kvar på rutan även om hen står på en annan väg 

än huvudvägen. Frågan som fick fel svar på ställs inför hela gruppen i ett utbildningssyfte (a.a.). 

 

Den forskning som gjorts mest av inom sällskapsspel är när forskaren har valt att forska över 

ett specifikt användningsområde, som exempelvis ett socialt verktyg för att skapa ett 

terapeutiskt arbete för elever med särskilda behov eller med traumatisk bakgrund (Matorin & 

McNamara, 1996). Författarna tar upp ett annat användningsområde som sällskapsspel också 

har forskats på vilket är inom omsorgen där det används som ett utbildningsmedel. Linderoth 

(2011) skriver om att i den pedagogiska verksamheten kan sällskapsspel hjälpa elever med 

inlärningssvårigheter eller särskilda behov. Där den pedagogiska designen har ett stor 

inflytande i hur spelet är utformat för lärande (a.a.). 
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3.6 Begreppsdefinition 

Sällskapsspel: ett samlingsnamn för spel som inte är digitala. Ett sällskapsspel behöver inte 

bestå utav en spelplan. Sällskapsspel är fysiska spel som kan variera av innehåll. Ett enkelt sätt 

att kategorisera sällskapspel är genom att, kan du spela det på ett bord? då är det förmodligen 

ett sällskapsspel (Nationalencyklopedin u.å.). 

Ludifiering: Att göra spel av något, menas med att ett ord eller en syssla i vardagen blir en del 

av leken som händer just nu (Linderoth, 2014) 

Vildkatten: Ett spel med en spelplan med 400 bilder och en låda med alla bilderna. Målet med 

spelet är att hitta den dragna bildens plats på spelplanen snabbast. (spilregler u.å.) 
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4. Metod 

Den kvalitativa studien bestod av tre olika steg. Först intervjuer, genom en semistrukturerad 

intervju (Bryman, 2011), med fem olika lärare vid tre olika skolor med inriktning mot 

fritidshem. Sedan transkriberades intervjuerna genom en tematisk analysmetod (Bryman, 2011) 

och som avslut analyserades och ett resultat skrevs utifrån dem.  

  

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Studien använde metoden semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). De olika intervjuerna 

grundar sig i en intervjuguide (Trost, 2010). En semistrukturerad intervju enligt Bryman (2011) 

är att forskaren har en lista över olika ämnen som rör arbetets inriktning, som Trost (2010) 

kallar för en intervjuguide. Forskarna som utför intervjun behöver inte ta frågorna i samma 

ordning som det står i intervjuguiden utan kan formulera om dem och ta frågorna i blandad 

ordning. De får även enligt Bryman (2011) ställa följdfrågor till personen som blir intervjuad 

men då måste det vara en anknytning till vad personen har sagt innan. Följdfrågor är användbart 

för den semistrukturerade intervjun för att få in information som inte är nedskriven i 

intervjuguiden. Trost (2010) skriver att vår forskning ska vara menad att föra oss framåt i 

forskningen och lära oss av den sociala världen som vi lever i. Detta gör att intervjuerna kommer 

ha ett teoretiskt perspektiv. Intervjuer används för att respondenterna ska förklara hur de själva 

tänker och ger en helhetsbild i vad de tycker är godtagbar information samt att forskning utgår 

från lärande (Rohlin, 2017).  

4.2 Urval 

I studien användes ett målstyrt urval (Bryman, 2011) då lärare i fritidshem var utvalda med 

hjälp utav kontakter samt att dessa har relevant kompetens till vår studie, relevant kompetens 

är att de är utbildade till lärare med inriktning mot fritidshem. Respondenterna var från tre olika 

skolor samt hade olika arbetsuppgifter, bland annat idrott, rast verksamhet och musik. Deras 

ålder varierade mellan 27-40år och hade en varierad arbetserfarenhet som var mellan 2–18 år. 

Genom att vi som är författare och de som blev intervjuade var lärare med inriktning fritidshem 

och kan frågorna ställas med utgångspunkt från fritidshemmets diskurs. Bryman (2011) påpekar 

att det är viktigt att använda sig av en bra och stabil inspelningsapparat som både har bra 

uppspelnings förmåga samt bra mikrofon. Det kommer att användas mobil som 
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inspelningsapparat då nutidens mobiler har tillräckligt bra mikrofon samt uppspelnings 

förmåga. 

 

4.3 Analys 

Empirin i studien innefattade att samla ihop data och jämföra vad de olika intervjuerna bidrog 

till undersökningen. Empirin delades sedan upp i olika teman beroende på vad analysen visade, 

utifrån en tematisk analysmetod (Bryman, 2011). Genom att analysera det transkriberade 

materialet tematiskt kan intervjuerna grupperas i teman. Då studien genomfördes med hjälp av 

intervjuer är transkribering nödvändig för att skapa en analyserbar text (Hjerm & Lindgren, 

2010). Under analysen låg studiens syfte samt frågeställningar i grunden för hur teman i tydlig 

nivå hittades. Genom de olika teman letades det likheter eller fakta som kunde vara relevanta 

och kunde kopplas till studien (Bryman, 2011). Data som kom från transkriptionerna skapades 

till gemensamma termer som sedan blev de olika temana (Ahrne & Svensson, 2011). Efter att 

insamlade data studerats togs relevant data ut från intervjuerna och grupperades in i teman för 

att sedan sammanställas till resultatet. 

 

4.4 Genomförande 

Dagen innan en intervju skulle genomföras skickades alla frågor ut till de respondenter som 

ville ta del av dem, alla ville inte det och behövde då inte det. Intervjuguiden utformades utifrån 

vad studien ville få fram för information. Det fördes även fram innan intervjun började att det 

är en frivillig intervju som de fick säga nej till om de blev tveksamma när de hade sett frågorna 

eller när som under intervjuns gång. “Principen innebär att presumtiva deltagare ska få så 

mycket information som möjligt för att kunna ge sitt samtycke eller neka till att medverka i en 

undersökning” (Bryman, 2011, s.135). Innan intervjun gick vi igenom vad informationen skulle 

användas till och all information som togs upp under intervjun utgår från de fyra 

forskningsprinciperna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa beskrivs utförligt i kapitlet kring etiska 

överväganden. Intervjuerna tog runt 30 minuter att genomföra. En lärare i fritidshem blev 

intervjuad åt gången för att läraren skulle kunna beskriva och förklara på sitt egna språk. Medan 

en av författarna intervjuade antecknade den andra författaren stödmeningar inför kommande 

resultat för att på ett smidigt sätt hitta i de transkriberingar som skapades. Efter att ha intervjuat 

alla olika lärare i fritidshem tog det 4 till 7 timmar att transkribera varje intervju. Efter att vi 

hade transkriberat varje intervju skulle processen med att jämföra varje transkribering och 
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stödorden som hörde därtill. Sedan skapades fem olika sorters teman. Informationen som 

framkom i de olika intervjuerna delades sedan upp i grupper som var relevant till de teman som 

skapades (Bryman, 2011). 

 

4.5 Etiska övervägande  

Studien använder inga namn eller kön på respondenterna utan utgår från intervjun som helhet 

och har därför namn som intervju 1, intervju 2 och så vidare till och med nummer fem. 

Resultatdelen kommer använda sig av citat av vad som sagts i intervjuerna. Denna studie utgår 

från de fyra forskningsprinciperna (Vetenskapsrådet, 2002) som är: informationskravet, kravet 

att ge information om hur forskningen kommer genomföras. Samtyckeskravet, kravet att 

respondenten får när som helst dra in sitt samtycke om att vara med i forskningen. 

Konfidentialitetskravet, kravet om att allt ska vara sekretess och bara de inblandade från 

intervjuerna får ta del av sin intervju. Nyttjandekravet, kravet om att insamlad data ska bara 

användas i forskningssyfte (a.a.). Genom samtyckeskravet talade vi om muntligt flera gånger 

till deltagarna och om vikten av samtycket till respondenternas medverkan både innan och 

under intervjun. Vi berättade att alla medverkande kommer att vara anonyma och att 

inspelningarna användes bara i forskningssyfte. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Det är svårt att få fram en stark reliabilitet och validitet kring denna studie eftersom det är en 

kvalitativ studie. En kvalitativ studie handlar om att skapa något för att ge det en ny betydelse 

(Larsson, 1994). Bryman (2011) beskriver att validitet är ett mått för ifall studien svarar på 

syftet. Då detta är en kvalitativ studie läggs inte vikten på validitet lika mycket som det skulle 

vara en kvantitativ studie (Bryman, 2011). Vikten hamnar istället på att undersöka och arbeta 

med frågorna och jobba med svaren som fåtts. Frågorna som används är öppna och lätta att 

förstå för den som blir intervjuad. Reliabiliteten kommer bli svår att fastställa på grund utav 

upprepning av att den kvalitativa studien inte kommer att ge samma resultat om den återskapas. 

Intervjuerna som utgår från Vetenskapsrådets fyra forskningsprinciper och är därför valida att 

utgå från. Dessutom grundar sig resultatet i direkta citeringar och ett återskapande av den 

tematiska analysmetod kan då återskapas. Men genom att lärarna lär sig genom sina 

erfarenheter kanske inte de skulle svara likadant på samma fråga två gånger om de intervjuades 

igen med samma frågor. 
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5. Resultat 

Efter att ha analyserat, strukturerat och sorterat upp intervjuerna har dessa fem teman stigit 

fram, sällskapsspel i undervisningssyfte med inriktning av Svenska och språkkunskaper, 

matematik genom sällskapsspel och sociala relationer som svarar på fråga 1. Intresse och 

kunskap samt tid med ursprung i sällskapsspel svarar på fråga 2. Citaten från intervjuerna 

kommer refereras som intervju 1, intervju 2, intervju 3, intervju 4 och intervju 5. 

5.1 Svenska och språkkunskaper 

I intervjuerna nämndes det om hur svenska språket utvecklas med hjälp av sällskapsspel. 

Respondenterna kommenterade hur det skapades konversationer och hur det börjades utbytas 

ord emellan elever. Eleverna märker oftast inte av det själva utan börjar märka det när man 

frågar dem efteråt om de har lärt sig något. 

 

Alfapet är ett av spelen som nämns under intervjuerna ett antal gånger då det är ett spel för att 

fylla på elevernas ordförråd. Eleverna skapade ett eget intresse i vad det finns för ord i svenska 

språket “finns det ett ord som heter det i verkligheten? Åh vad betyder det?” (intervju 3).  

  

För nyanlända är sällskapsspel ett verktyg för att få in tal och lärande på ett roligt sätt. 

“Vildkatten den här med massa olika bilder i har vi väldigt mycket till våra nyanlända. Som är 

jättebra för det är så mycket olika figurer och för att lära sig det nya språket med (intervju 1)”. 

Med hjälp av ett spel med bilder lär sig elever språket framförallt nyanlända där de får säga vad 

det är för något de ser och lär sig då ordet. Även om eleven inte förstår allt kommer eleven vara 

med och även skapa en språkutveckling. 

 

 Vildkatten kan jag verkligen säga att jag sett på utveckling av språk asså där lär man 

sig jag tror det är 300 eller 400 bilder eh och där är allting från telefon till maträtter till 

en godsak till en stol. Det finns det mycket som dom möter och kanske inte heller möter 

osså sen så med färgen så kan man verkligen utveckla sin språkförmåga jättemycket och 

där kan alla vara med (intervju 1) 
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5.2 Matematik genom sällskapsspel 

Under intervjuerna kom det fram att de pedagogerna vi intervjuade använder spel som lärande 

till matematik. De gav olika spel som förslag till exempel kortspel, Othello och Uno.  

Symboler och siffror är återkommande i intervjuerna när det gäller matematik och då nämns 

bland annat kortleken. Den kan användas till att lära eleven matematik och siffror. “Kortleken 

kan man göra mycket av (intervju 1)”.  Under intervjuerna nämner alla respondenter att de 

använder kortlek i sin undervisning. 

 

Jag har rastverksamhet och då använder jag en del kortlek där dom ska springa och 

hämta kortlekarna i rätt sifferkombination ett till tio och sådär då. Kanske siffror och 

sånt. Idag ska jag ha lite memory så där tränar vi lite minne och lite symboltecken. vad 

har jag mer haft… tre i rad också lite matematik tänk…. vi har målat upp på skolgården 

för att dom ska kunna ha det som en grej när dom känner att de inte vet vad dom ska 

göra då är det lite undermedvetet lärande (intervju 1) 

  

Ibland kan det bli fel när elever räknar och i spel kan det bli att eleven går ett extra steg eller 

räknar omedvetet fel och läraren i fritidshem frågar då “Hur tänker du när du räknar?” (intervju 

3) eller ifrågasätter elevens kunskaper. Lärarna påpekar att det kan både vara fel räknat från 

elevens sida eller medvetet fusk men de intervjuade lärare i fritidshem ville ofta ta tag 

situationen direkt men alla lärare använde olika metoder på hur. En metod som en av lärarna 

använde sig av var att skämta bort allvarligheten i situationen. Intervju 3 nämner att hen skulle 

använda sig av sällskapsspel med en matematisk baktanke i sin undervisning.  

Ludifiering av att skapa en lek av ett matematiskt verktyg blev i ett av fallen från en 

matematiklåda med pizzadelar. 

 

Det var en sån där pizza som man skulle dela i massa olika bitar för att lära sig att dela 

en pizza liksom. Sen blev det mycket mer egentligen till leken istället, då dom drog med 

den i leken och skulle ha och leka pizzeria. Då var det ändå sådär att jag vill ha en halv 

pizza man fick ju ändå begreppen där liksom (intervju 1) 

 

I spelet lärde de sig ord som dom kan använda utanför spelet “Man tänker inte på att det är ett 

lärande” (intervju 1).  
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Eleverna tror bara att det är ett tidsfördriv eller att det som de lär sig av sällskapsspelen inte 

kommer ge dem någon nytta i framtiden eller i livet utanför spelet. Sedan märker de när de i 

detta fallet går till en pizzeria att de vet exakt hur mycket de äter av deras pizza. Eller att det 

blir lättare med matematiken under senare år i skolan. 

5.3 Sociala relationer 

Det skapades ett socialt utbyte enligt intervjuerna, bland annat om regler och när eleverna själva 

hjälpte varandra för att komma på uppgiften i sällskapsspelet. Respondenterna påpekade att 

sällskapsspel kunde skapa en relation mellan eleverna när de sätter sig och spelar. Det gäller 

även för att få in en elev i en befintlig grupp. Läraren i intervju 4 tar upp att hen inte har tid att 

sitta ner en och en men vill gärna för att stärka relationen med eleven. 

  

Det finns alltid regler i spel men “alla har sina regler” (intervju 4) och några regler används 

ibland för att gynna spelaren själv men då behöver alla spelare kompromissa om reglerna. ”Vi 

brukar använda de stationära reglerna, men sen kan det saknas delar i spelen, eller att det är 

svårt med de reglerna som finns till spelet från början då anpassar man de reglerna lite för att 

det ska bli på en enklare nivå” (intervju 2) Det medvetna eller omedvetna fusket skapar en 

diskurs om hur fusk inte är tillåtet men också hur läraren i fritidshem möter dessa regler skilde 

sig. Vissa konfronterade eleven direkt med frågor som “hur tänker du när du räknar” (intervju 

3). Andra valde att avdramatisera det genom att “se mellan fingrarna” (intervju 2), vilket 

användes när läraren i fritidshem spelade själv mot eleven men inte när det var fler elever som 

spelade. Attityd till spel kan vara en parameter om orättvisa och fusk “på grund av extra ilska 

eller ja detta är väldigt relaterat till spel för så fort denna eleven upplever någon orättvisa då är 

de där och då flyger bordet och en fönsterruta flyger i kras” (intervju 5) samt hur man tar en 

vinst och förlust. Eleverna lär sig generella regler som turtagning med att få vänta på sin tur och 

respektera turordningen. (intervju 3) 
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5.4 Intresse och kunskap 

När en lärare i fritidshem inte kan reglerna blir det att läraren behöver läsa på reglerna under 

spelets gång och skapar en tidsfråga för både lärare och eleven. “Då ropar jag istället på en 

kollega som faktiskt kan reglerna” (intervju 5) 

 

Nu är jag ju väldigt ny här, men om man tänker på vart jag har jobbat innan, det är ju 

lika viktigt det också, då fick eleverna vara med och kolla i kataloger och påverka 

inköpet av spel och liknande. Och att man väljer att liksom spela och bolla med dem 

varför och väljer spelet efter ålder och utmaning men absolut deras intresse, det är 

jätteviktigt i det här. För att bara köpa in spel som sen inte spelas eller används är ju 

också meningslöst, då får man ju verkligen bara, trycka på att i dag spelar vi och det är 

det här spelen som gäller men, intresset försvinner ju (intervju 3) 

 

De flesta respondenterna tar upp att åldern på eleverna styrde intresset då många av de yngre 

eleverna var mer intresserade av sällskapsspel medan de äldre var mer för internetbaserade spel. 

Det gör att en lärare i fritidshem vill “ta dem ifrån det dom har hemma” (intervju 5). Det 

framkom också att eftersom det tar mer tid för läraren att samtidigt läsa instruktionerna, för 

eleverna kan det bli tråkigt och då tappar eleverna intresset. Enligt alla intervjuerna ska läraren 

försöka introducera spelet för några elever medan eleverna sedan introducerar till elever för att 

minska tiden som läraren behöver förklara spelet. Sällskapsspelet ska kunna vara “självgående” 

(intervju 5) där läraren inte behöver vara inblandad hela tiden. 

  

5.5 Tid 

“Det har jag inte tid med” (intervju 5). Tiden att sitta ner och spela sällskapsspel med eleverna 

är problematiskt på grund av att det är svårt att hinna med. Elevgrupperna är stora och lärare är 

få. Enligt intervju 3 och 4 tycker de att det inte finns tid för en lärare att sitta ner och spela ett 

spel. Att ha små grupper för att kunna sitta ner och spela med eleverna och hjälpa eleverna 

utvecklas, “man vinner mycket på det” (intervju 1). I mindre grupper hinner både eleven och 

läraren “landa i ett spel” (intervju 5) och skapa en bättre relation. Efter klockan fyra nämner 

intervju 3-5 att det är den bästa tiden för att då börjar det bli mindre elever på fritidshemmet. 
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För att en lärare ska ha tid med att kunna spela ett sällskapsspel skulle det krävas att “sitta ner 

med minst 10 elever” (intervju 5) för att minska pressen på kollegorna för att du “knyter resurs” 

(intervju 5) till just det spelet. Enligt intervjuerna finns det inte tillfälle att göra detta då det är 

få lärare och många elever i gruppen. 
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6. Diskussion 

Diskussionen består av två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion.   

6.1 Metoddiskussion 

Att använda semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) gjorde att vi kunde fokusera på ett 

fåtal intervjuer och få ett djupare resultat. Valet av att använda semistrukturerade intervjuer var 

för att inte behöva säga frågorna i samma följd och meningsuppbyggnad och skapa en flytande 

konversation som passar in i samtalet bättre. Under intervjuerna fick vi mer erfarenheter under 

tidens gång om hur vi skulle intervjua för att få intervjun att vara smidig och få läraren att tala 

öppet och utförligt. Vi märkte att vi blev bättre på att intervjua eftersom de första intervjuerna 

fick vi ut mindre information än genom de sista intervjuerna. Vi lärde oss av våra misstag och 

började läsa in mer mellan raderna för att kunna ställa följdfrågor vilket kunde hjälpa oss att få 

ett djup i diskussionerna. Intervjuguiden (Trost, 2010) skapade en bra och tydlig förståelse för 

vad vi ville uppnå med våra frågor. De fyra forskningsprinciperna (Vetenskapsrådet, 2002) har 

varit hjälpsamma att utgå ifrån när intervjuguiden skapades. Med hjälp av dessa förklarade vi 

för våra respondenter innan intervjun började om vad som skulle ske med informationen de 

gav. Under intervjuerna antecknades det ner stödmeningar på det läraren sade för att senare 

enklare kolla igenom transkriberingarna och hitta längre citat eller stärkande citat. 

Transkriberingarna jämfördes med varandra för att se likheter och olikheter genom tematiska 

analysmetoden (Bryman, 2011). Genom att använda den tematiska analysmetoden fick vi ut ett 

resultat som visade tydligt på sammanställningen av resultatet. 

 

När vi började att diskutera om hur vi ville att intervjuerna skulle vara så ville vi intervjua lärare 

som inte var lika i sitt lärande sätt samt som var olika personligheter. Vi ville ha lärare i 

fritidshem med olika erfarenheter samt olika arbetsuppgifter för att få stor bredd på svaren. En 

av intervjuerna gjordes hemma hos den som skulle bli intervjuad och det kan ha varit en 

påverkande faktor till hur den som blev intervjuad svarade. Det blev korta svar som inte innehöll 

mycket information, det blev avslappnat på fel sätt och vi märkte att den inte gav lika mycket 

som de andra intervjuerna gjorde. De andra intervjuerna gjordes under arbetstid och vi märkte 

att lärarna var mer fokuserade och kunde hålla sig professionella. Alla intervjuer använde sig 

av liknande termer för att förklara den aktuella diskurs (Ahrne & Svensson, 2011), vilket gjorde 

att det blev lättare att sortera datan från transkriberingarna. Intervjuerna var fem stycken som 
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kan påverka resultatet då det blev få. Från början skulle det vara sex intervjuer men på grund 

av tid valde vi att inte intervjua den sista för att ge mer tid till att analysera de fem vi hade och 

därigenom få en bättre kvalitativ forskning på de fem intervjuerna som vi redan hade.  En sjätte 

intervju hade kunnat ge studien större reliabilitet men efter övervägande valde vi att de andra 

intervjuerna skapade en förståelse för vad resultatet skulle leda till samt att tiden vi hade under 

arbetet fick styra hur många intervjuer vi gjorde. 

  

Arbetets utformning av studien kan kritiseras genom att analysmetoden kan antas att den bara 

utgår från de stödmeningar som skrivits ner under intervjuerna och därigenom bli låst i vad som 

författaren skrivit i stödmeningarna. Temana skapades med hjälp av stödmeningarna men har 

inte utgått från de, de har varit ett stöd att enklare få en översikt i transkriberingarna. 

Transkriberingarna gör att forskarna snabbt kan se vad de respondenten säger utan att lyssna 

igenom intervjun. På det sättet kunde forskarna jämföra texterna som var liknande (Hjerm & 

Lindgren, 2010). 

6.2 Resultatdiskussion 

Trots att vi intervjuade olika fritidslärare med olika personligheter, på olika skolor och i olika 

åldrar blev det ändå liknande svar som stärker våra teman. Genom analysen blev det fem teman: 

svenska och språkkunskaper, matematik, sociala relationer, intresse och kunskap samt tid. Det 

var dessa som kom upp under samtalen hos alla våra deltagare. Men något som nämndes lite 

extra var just tiden, att det fanns för lite tid att genomföra vissa aktiviteter och att sätta sig ner 

med eleverna, för att gå igenom reglerna samt att vara med under tiden de spelar. 

  

Med hjälp av intervjuerna lyckades vi skapa kategorier som svarar på våra frågeställningar. Vi 

har försökt att vara öppna och analyserande när vi hittade teman men ett tema som vi blev 

förvånade över var temat tid där frågan om logistik och tid är en stor del som inte står med i 

annan forskning som vi har med i bakgrunden. 

  

Språkutveckling skapades av repetition som Anward (1989) menar att repetition skapar en 

utveckling i bland annat språk och förståelse. Vildkatten (intervju 1) är ett sällskapsspel som 

detta är ett exempel på då spelet handlar om repetition och att leta upp olika bilder på saker som 

används i vardagen hos en elev och desto fler gånger som eleven spelade spelet utvecklades 

eleven, med hjälp av repetition. Tolkningen av resultatet och intervjuerna påvisar att det går att 
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utveckla sitt lärande som Amaro et al. (2006) och Girardi et al. (2006) visar i sina experiment 

med sällskapsspel och deras inverkan på det undermedvetna lärandet. Det gäller också för 

matematik där det handlar om att repetera men man har en annan strategi i repetitionen då andra 

spel används i lärandet. 

  

Att göra ett spel av något som finns i elevens vardag gör så att ludifiering skapas (Linderoth, 

2014) vilket kan bli ett undervisningsmaterial för läraren. Enligt intervju 1 lekte några elever 

pizzeria med hjälp av undervisningsmaterial som såg ut som pizzabitar enligt eleverna. 

  

Lärare i fritidshem använder sällskapsspel i sin undervisning bland annat för att skapa en social 

relation mellan elev och elev samt mellan elev och lärare. Som nämnt tidigare skrev Dahl (2014) 

att elever ofta skapar egna sociala relationer medan lärare observerar. Elever kan få vara med i 

spelet som oftast inte brukar vara med den specifika gruppkonstellationer. Men enligt 

intervjuerna skapas en social relation till läraren när läraren sätter sig ner och spelar med 

eleverna, samtidigt som eleverna hjälper varandra. Den sociala relationen skapar också ett 

socialt samband som Xu et al. (2011) påvisar när individer spelar. Både om spelet och i spelet 

för att skapa ett socialt utbyte mellan alla innefattade. Säljö (2005) skriver att själva lärandet 

ligger i analysen av objektet eller händelsen. Analysen som författaren skriver om i detta fall 

handlar om hur eleverna går ifrån spelet och börjar tänka på vad de har gjort undermedvetet och 

lär sig av det. Det framgår inte i vårt resultat men ligger underförstått i intervjuerna. 

  

Temat om fusk blev när flera av de forskarna intervjuade pratade om fusk. Resultatet visade på 

hur lärarna i fritidshem bemötte detta, bland annat frågan om eleverna medvetet fuskat eller om 

de gjorde det omedvetet. Lärare inom fritidshem hade olika tillvägagångssätt när de 

konfronterade konflikten. Alla lärare var överens om att fusk inte var tillåtet. Fusk ska enligt 

författarna inte vara tillåtet men kommer alltid att finnas och lärare kommer alltid att få arbeta 

med att motverka fusk. Attityd till vinst och förlust enligt författarna är viktigt att arbeta med 

som lärare överlag då vissa skolor hade svårt med elever som tog vinster och förluster på för 

stort allvar (intervju 5). Säljö (2005) påstår att genom analysen efter kan ett lärande ske. Men 

om eleven inte analyserar innan eleven blir arg är det viktigt att läraren efter undervisningen 

analyserar situationen med eleven. 
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Intresse för spel finns inte alltid hos alla lärare. Aktiviteterna som fritidshemmet oftast använder 

sig av speglar lärarens egna personligheter eller intressen, är inte läraren intresserad eller har 

kunskap om spelen avråder sig läraren att spela spelet och givetvis betyder det inte att en lärare 

inte använder sig av sällskapsspel men ofta säger läraren nej till att vara med. Intresset hos 

eleverna påverkar också. Har eleverna inget intresse för att spela sällskapsspel är det ingen idé 

att ha det som undervisning men ändå ha det som ett supplement eftersom fritidshem ska vara 

kompletterande till skolan (Skolverket 2011). Kunskaper eller bristande kunskaper från lärarna 

om sällskapsspel är en utväg från läraren som syns i resultatet ”då ropar jag istället på en kollega 

som faktiskt kan reglerna” (intervju 5) istället för att ta sig tid att antingen med eller utan 

eleverna läsa igenom reglerna. Men finns inget intresse från en lärare i fritidshem att ta sig tid 

till att lära sig ett sällskapsspel exempelvis under lektionsplaneringar då använder sig inte den 

läraren av sällskapsspel som verktyg i undervisningen. 

  

Lärarna i fritidshem påpekade att det inte finns någon tid för spel då deras elevgrupper är för 

stora och lärarna måste ha koll på alla eleverna samtidigt för att de inte är många lärare per elev. 

Bara en av respondenterna (intervju 3) nämner att hen kan tänka sig använda sällskapsspel i 

undervisningssyfte på fritidshems tid, i den utsträckningen att hen skulle sätta sig ner och bara 

spela en viss typ av spel till exempel ett matematiskt sällskapsspel. Enligt egna åsikter borde 

tidsfrågan skapa ett utrymme om att få spela sällskapsspel med alla elever, med detta menar vi 

att alla elever sätter sig och spelar en stund i veckan för att få in bland annat utbytet av sociala 

relationer eller ombyte av miljö. Genom våra intervjuer med respondenterna anser de att om de 

ska avvara den tid som de anser behövs för att använda sig av sällskapsspel i undervisningen 

på fritidshemmet behöver de vara dubbelt så många lärare i varje elevgrupp. Som respondent 

fem (intervju 5) pratar om i sin intervju måste lärarna dela upp elevgruppen för att en personal 

då ska ta tio elever för att spela något spel och läraren då ska känna att det är lönt att sätta sig 

ner och avvara den tid som det behövs för att spela ett spel. Detta exempel kom bara från en av 

våra respondenter men alla fem respondenter nämner det på olika sätt i sina intervjuer. Några 

säger att det beror på personalbrist och några andra säger att det beror på brist i planeringen till 

fritidsverksamheten. 
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6.3 Sammanfattning  

Sällskapsspel handlar ofta om intresse både från lärarens och elevens håll, läraren bör ha ett 

intresse för sällskapsspel för att kunna få eleverna att bli intresserade av sällskapsspel. Det gör 

att läraren i fritidshem bör ha kunskap av alla spelen som finns på fritids. Att använda 

sällskapsspel som ett verktyg för att lära sig något som annars är svårt eller tråkigt exempelvis 

språk är en del av resultatet. Men tid och kunskap är orsaker till att det inte använts mer bland 

de intervjuade. Respondenterna påvisar att de själva vill använda sällskapsspel i sin 

undervisning som ett komplement och att alla elever lär sig på olika sätt som bland annat 

intervju 1 nämner “man tänker inte på att det är ett lärande”. 
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7. Fortsatt forskning 

Vi anser att mer forskning kring sällskapsspelens roll och utveckling i skolans utbildningssyfte 

borde satsas mer på efter att ha forskat i detta ämne och sett hur forskningen ofta fokuserar på 

hur det digitala verktyget används i skolan. Vi vill även se mer fortbildning på hur sällskapsspel 

kan underlätta utbildningen i fritidshemmets och skolans undervisning eftersom vi genom 

denna studie har upptäckt hur många positiva effekter som det finns. 
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Bilaga 1  

INTERVJUGUIDE 

Intervjufrågor: 

Vad innebär sällskapsspel i ett undervisningssyfte för dig? 

Använder du dig av sällskapsspel i undervisningen? 

.2 Om nej, vad hindrar dig? Är det material eller anser du att det inte behövs? 

Hur ser du på att använda dig av analoga spel i undervisningen? 

.2 Vad vet du om för sällskapsspel som spelas i din verksamhet? 

.2 Om du använder dig av spel i din verksamhet, Vad föredrar du för sällskapsspel? 

.2 varför då? 

.2 Hur brukar du tänka när du ska välja sällskapsspel till din undervisning? 

Har eleverna någon inverkan på vad du väljer för spel? 

Vad för typer av sällskapsspel har ni i er verksamhet? 

Har du själv sett en utveckling av en elev som spelat mycket spel? 

Hur brukar ni ställa er till reglerna som finns i spelet? eller brukar ni ändra på reglerna? 

Om en elev fuskar brukar ni rätta eleven eller låta eleven fuska? 

Samma sak om eleven inte riktigt förstår sig på reglerna försöker ni hjälpa eleven att göra rätt 

eller låter du eleven fuska? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


