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Sammanfattning 
 

I detta examensarbete har matematikuppgifterna i det digitala pedagogiska 

matematikspelet Zcooly Affären 2 undersökts. De fyra typer av grunduppgifter som 

förekommer i spelet har analyserats, där fokus legat på att studera hur uppgifterna 

förmedlar instruktioner och matematiska begrepp åt spelare, samt hur det 

matematiska innehållet får stöd i spelets kontext. Resultatet uppvisar både positiva 

och negativa aspekter hos uppgifterna, utifrån de teoretiska utgångspunkter för 

matematikinlärning som används i detta examensarbete. 

Utöver den genomförda undersökningen och analysen presenterar detta 

examensarbete tidigare forskning beträffande spelmediets möjligheter till att 

användas som läromedel, bland annat inom matematikundervisning. Forskare har 

delvis olika uppfattningar angående hur digitala spel bör vara designade för att främja 

lärande, samt huruvida spel är effektiva som läromedel eller ej.  

Nyckelord: Serious games, pedagogiska spel, multimodalitet, matematik, innehållsanalys 

 
Abstract 
 

In this thesis, the four types of math problems that occur in the digital educational math game 

Zcooly Affären 2 have been analyzed. Focus has been aimed at how the problems mediate 

instructions and mathematical concepts to players, and how the mathematical content is 

supported by the context within the game. The result shows both positive and negative aspects 

of the math problems, based on the theories for math education used in this thesis. 

 

Apart from the analysis of the game, this thesis also presents earlier research regarding what 

possibilities digital games possess as tools for learning. Researchers have partly different 

views on how digital games should be designed to enhance learning, and whether or not 

games are efficient to use for learning purposes. 
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1.Inledning 
 

När jag är ute och vikarierar eller gör VFU på skolor frågar barn mig emellanåt: Vad spelar du 

för något när du är hemma? När man blivit vuxen finns nästan ingen tid till att spela, svarar 

jag vanligtvis. Reaktionen är ofta att barn suckar och beklagar sig över hur tråkigt det låter att 

vara vuxen, och därefter berättar de glatt vilka spel de själva älskar att spela. I slutet av 90-

talet var jag i deras ålder och tänkte liknande tankar om vuxna som inte spelar spel. Det som 

är så roligt! Flera dagar i veckan spelade jag datorspel med min storebror efter skolan. 

Framför allt förkovrade vi oss i strategispelet Civilization, vilket går ut på att utveckla en 

civilisation från stenåldern till modern tid. Allt som händer i spelet har historiska kopplingar, 

och det väckte mitt intresse för historia. Via spelet lärde jag mig en del geografi och fick 

kännedom om historiska händelser, vilket bidrog till att jag ville veta mer om hur det 

egentligen hade gått till i verkligheten. Då hade jag ingen tanke på att just det spelet bidrog till 

att jag faktiskt lärde mig något allmänbildande. 

Intresset för spel tycks vara lika starkt hos många barn idag som det en gång var för mig.  

Som blivande låg- och mellanstadielärare funderar jag emellanåt på spelmediets möjligheter 

som läromedel. På senare år har ett flertal spel publicerats vars syfte är att träna barn på att 

räkna, skriva, läsa, lösa problem och mycket annat, nästan likt läroböcker. Under 

lärarutbildningen har jag fått granska läroböcker för att kunna avgöra vilka faktorer i dem som 

påverkar hur lämpliga de är att använda inom undervisning. Kanske kan liknande tankegångar 

användas för att undersöka kvalitén hos pedagogiska spel. Därför har jag valt att ägna mitt 

examensarbete åt att undersöka och diskutera spelmediets möjligheter inom undervisning, 

samt i närmare detalj analysera det pedagogiska digitala matematikspelet Zcooly Affären 2. 
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2. Bakgrund 

 
Under de senaste decennierna har nya arbetsredskap, metoder och nytt kunskapsinnehåll gjort 

inträde inom den svenska skolan, i olika stor utsträckning. Det är inte helt främmande att 

miniräknare, radio, tv, internet, datorer, kameror, dagstidningar, spel, och mycket annat 

används i undervisning, inom flera olika skolämnen för elever i skilda åldrar. Traditionella 

arbetsredskap som tidigare varit dominerande inslag i skolundervisning under det förra seklet, 

såsom ordbok, lärobok, linjal, papper och penna får idag samsas med några av de mer 

modernare pedagogiska hjälpmedlen.  

Utifrån en sociokulturell syn på lärande är människor beroende av de situationer och 

sammanhang de befinner sig i (Säljö, 2014, s. 141). Det finns ingen generell kunskap som 

alltid är applicerbar överallt i alla kontexter. Snarare handlar lärande om att tillgodogöra sig 

information, förståelse och att behärska färdigheter, samt kunna avgöra i vilken situation rätt 

färdighet och information bör användas. För att exempelvis kunna använda en miniräknare 

behöver vi ha teoretisk kunskap om matematik, behärska hur miniräknarens funktioner 

hanteras i praktiken, samt avgöra hur och om den bör användas i sammanhanget, beroende på 

vad som avses att räknas ut. Matematik följer visserligen logiskt uppbyggda regler som är 

giltiga oavsett tid, kultur eller sammanhang. Det som förändras är de mentala och fysiska 

redskap som används vid matematikräkning, samt i vilka sammanhang matematiken är viktig. 

I vårt samhälle är det exempelvis relevant att behärska bland annat huvudräkning, räkneregler, 

papper och penna, digitala hjälpmedel och mycket annat. Det förekommer situationer och 

sammanhang där olika redskap är användbara, i varierande utsträckning. 

 

Säljö (2014 s, 13-14) menar att lärande är en dynamisk och föränderlig process som påverkas 

av människors sammanhang och omgivning. Det som anses vara relevant kunskap och viktiga 

färdigheter inom en kultur, kan betraktas helt annorlunda av en annan kultur eller i en annan 

tid. Även de sätt varigenom lärande sker förändras, beroende på exempelvis teknologiska, 

sociala eller kulturella förändringar. Utifrån detta synsätt kan det vara relevant att modern 

digital teknik gör entré inom skolans värld och blir en del av undervisningen, såsom boken, 

pennan och pappret en gång blev. Både digital teknik, boken samt pennan och pappret 

möjliggör sätt att lära inom flera olika ämnen. Dessutom är det relevant att behärska dem 

eftersom de har en betydande roll i många sammanhang för vårt samhälle, även utanför 

skolmiljön.  
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Lgr 11 (s. 14) tar upp betydelsen av modern teknik: ”Skolan ska ansvara för att varje elev 

efter genomgången grundskola /.../ kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” Därmed har behärskande av 

modern teknik ett värde i sig självt.  Detta öppnar upp vägar för nya arbetssätt inom skolan 

eftersom elever behöver komma i kontakt med tekniken för att lära sig hantera den. Hur kan 

modern teknik integreras med ämnesinnehåll? Riktas blicken mot matematikundervisning 

framgår det enligt Lgr 11 (s. 62) att elever bland annat ska utveckla intresse för matematik. I 

rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003, s. 30) påpekas att variationer i undervisningen 

kan bidra till detta: ”Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är 

viktigt för lusten att lära. Formen för inlärning behöver växla för att tillgodose elevers olika 

sätt att lära. Det gäller såväl innehåll, relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel.” Med 

detta som utgångspunkt kan digitala spel vara ett sätt att sammanbinda ämnesinnehåll med 

modern digital teknik, på ett sätt som skapar lust att lära och variation i såväl 

matematikundervisning som i andra ämnen. 

 

År 2013 publicerade Statens medieråd en rapport över svenska ungdomars medievanor. Via 

en omfattande enkätundersökning har statistik tagits fram kring hur ungdomar mellan 9-18 år 

använder, konsumerar och uppfattar olika former av media. Där fastslås att barn och 

ungdomar spenderar allt mer tid vid bland annat datorer, mobiltelefoner och internet. Detta 

sträcker sig lägre ner i åldrarna. Över 95% av de tillfrågade ungdomarna mellan 9-18 år 

uppger att de har tillgång till dator, internet i hemmet samt egen mobiltelefon. Vid granskning 

av deras digitala spelvanor framgår det att 74% uppger att de brukar spela på mobilen. 55% 

påstår sig spela datorspel varje dag eller flera gånger i veckan, 31% spelar en gång i veckan 

eller mer sällan, och endast 13% uppger att de överhuvudtaget inte spelar (Ungar & medier, 

2013). 

Utifrån undersökningen ovan tycks digitala spel vara en relativt vanlig fritidssysselsättning för 

svenska barn och ungdomar. Visserligen skiljer sig spel- och andra medievanor åt beroende 

på ungdomars ålder och kön - pojkar spelar generellt mer än flickor, yngre spelar generellt 

mer än äldre. Överlag uppger många ungdomar att de ägnar tid åt spel, och därmed uppskattar 

de troligtvis det. Spel är en upplevelse- och kommunikationsform, likt litteratur, film, teater, 

lekar etc, där olika former av innehåll kan förmedlas. Avsikten behöver inte alltid vara att 

underhålla. 
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Det finns litteratur och film vars syfte snarare är att förmedla kunskaper eller väcka 

diskussion, som dessutom kan passa utmärkt inom undervisningssammanhang. Vilken 

pedagogisk potential finns inom digitala spel?  

2.1 Serious games 

 

Breuer & Bente (2010) undersöker och kartlägger en mängd definitioner av begreppet Serious 

games, och menar att i grund och botten är det spel vars syfte är något utöver att vara enbart 

underhållande. Istället kan det exempelvis röra sig om att få speldeltagare att lära sig eller 

träna på något, bli nyfikna och intresserade av ett område, få nya tankeperspektiv och insikter, 

eller att förändra sina vanor. Utgångspunkten för serious games är att de använder sig av 

element som förekommer inom spel, såsom regler, belöningssystem, interaktion, utmaningar, 

simulering, multimodala uttryckssätt, som ett sätt att styra speldeltagarna till att uppnå spelets 

avsedda syfte eller mål. 

Serious games är en växande spelform som tar sig nya uttryck inom många olika branscher 

och områden av samhället. Bland annat används det inom sjukvården som ett verktyg för 

rehabilitering av patienter som drabbats av alzheimer (Philippe H et al, 2014).  

Serious games kan även användas som ett verktyg för att förändra människors vanor, vilket 

beskrivs i rapporten Saving energy in an office environment: A serious game intervention 

(Orland et al, 2014). Däri presenteras ett projekt som genomfördes hos ett företag med syfte 

att få de kontorsanställdas onödiga energiförbrukning att minska, bland annat genom att 

släcka lampor. Projektet innehöll ett spel där deltagarnas individuella energikonsumtion 

registrerades. I spelet fick varje deltagare ansvar för ett par kycklingar. Ju mindre elektricitet 

som förbrukades på kontoret, desto bättre mådde kycklingar i spelet, och därmed kunde de 

värpa fler ägg. Varje ägg var dessutom värd poäng. Vid slutet av projektet framkom att 

energiförbrukningen minskade bland de kontorsanställda som spelade spelet.  

 

Serious games innefattar en bred skara spel med varierande syften som kan användas i olika 

sammanhang. I detta examensarbete kommer fokus fortsättningsvis vara riktat mot serious 

games i form av digitala spel som används för lärande, utbildning eller undervisning.  
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3. Litteraturöversikt 
 

3.1 Tidigare forskning 
Serious games som forskningsområde är relativt ungt än så länge, framför allt för digitala 

spel. Den akademiska forskningen är dock på frammarsch, enligt Breuer & Bente (2010). 

Forskningsläget för lärande via digitala spel tycks till stor del kretsa kring tre områden: 

 Studier där det undersöks huruvida spelare lär sig något av att spela digitala spel, samt 

hur det i så fall går till. 

 Studier där interaktion mellan spel och spelare undersöks, för att synliggöra strategier 

eller tillvägagångssätt som används för att lösa problem i spel. 

 Studier där teoretiska modeller beskrivs över hur speldesign och lärande kan 

sammanföras för att skapa goda förutsättningar för lärande. 

Få studier verkar ha undersökt det didaktiska innehållet i digitala spel som är designade för att 

fungera som läromedel - varför är uppgifterna i spel utformade som de är? Vad för 

ämnesinnehåll kan elever lära sig eller träna på genom att spela ett specifikt spel? Varför 

innehåller spelet just detta ämnesinnehåll? Den typen av frågor kan förekomma i studier av 

läroböckers innehåll, design eller koppling till skolämnen. Detta examensarbete avser att inta 

ett liknande perspektiv, där ett matematikspel undersöks, analyseras och diskuteras i 

förhållande till matematikundervisning, utifrån befintlig forskning kring skolämnet.  

Fortsättningsvis i detta kapitel presenteras tidigare forskning kring serious games, med fokus 

på spel och lärande. Först ägnas ett underkapitel åt hur spel kan designas för att främja 

lärande. Ett par teoretiska modeller används för att synliggöra vilka möjligheter spelmediet 

har för att fungera som läromedel, samt hur spel, innehåll och lärande kan sammanbindas. 

Nästa underkapitel behandlar vad spelare kan lära sig genom att spela spel. Ett par studier 

presenteras som undersökt inlärningseffekter av spel som används i utbildningssammanhang, 

samt hur elever och deras kunskaper påverkats av spelbaserad undervisning. Därtill lyfts 

problematiken upp i ljuset angående huruvida det är möjligt att entydigt peka ut spels 

effektivitet som läromedel. 
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3.1.1 Design för lärande 

 

Kjällander & Selander (2009, s. 242-244) menar att omständigheter som bidrar till lärande 

kan designas. I själva verket är mycket av innehållet inom det svenska skolsystemet designat. 

Skolbyggnader, inredning av klassrum, läromedel, prov, uppgifter och arbetssätt är utformade 

av en uttänkt anledning. Medvetna val har gjorts vars syfte är att optimera eller främja att 

lärande sker. Hur lärare väljer att lägga upp sina lektioner kan betraktas som en form av 

design, där såväl kunskapsinnehåll, metod och arbetsform måste beslutas och justeras. 

Liknande tankar kan appliceras på digitala pedagogiska spel - om ett pedagogiskt syfte 

föreligger, vad är det tänkt att spelare ska lära sig eller tränas inom, samt hur ska det gå till? 

Detta medför att även spel är beroende av att designas på ett medvetet sätt, vilket kan påverka 

hur väl de fungerar som hjälpmedel för lärande. De Gloria et al (2014) menar att spel för 

lärande innehåller tre grundläggande aspekter: inlärningsteori, innehåll och speldesign.  

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 1, hämtad ur De Gloria, 2014, s. 4) 

Spel för lärande kan designas med hänsyn till dessa tre aspekter. Genom att etablera vad för 

slags lärande samt vilket ämnes- eller kunskapsinnehåll ett spel är tänkt att innehålla, läggs 

själva grunden för spelets innehåll och syfte. Speldesign kan användas för att optimera eller 

förstärka möjligheterna till lärande för spelare så att de kan uppnå spelets syfte. 
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Kristian Kiili (2005) har tagit fram en modell kallad Experiential gaming model, vilket 

presenteras nedan i figur 2. Modellen kartlägger hur olika aspekter av ett digitalt spel bör 

samverka för att spelare ska uppleva så kallat ”flow”, vilket bidrar till att skapa förutsättningar 

för inlärning. Flow är ett psykologiskt begrepp som beskrivs som ett tillstånd där fullt fokus är 

riktat på en uppgift, där utövaren är så inne i aktiviteten att han eller hon upplever ett starkt 

välbehag, positiva känslor och till och med glömmer tid och rum (Csikszentminhalyi, 1990, s. 

81-91). I nedanstående modell används begreppet som ett eftersträvansvärt tillstånd att uppnå 

därför att det förstärker hur människor lär. 

 

(Figur 2, Experiential gaming model, hämtad ur Kiili, 2005, s. 16) 

 

Framför allt är det tre komponenter i interaktionen mellan spelare och spel som bör samverka 

för att flow ska uppnås;  person, task och artefact.  

 

Artefact avser i sammanhanget det digitala spel som spelas via elektronisk utrustning, såsom 

en dator eller mobiltelefon. Spelet och utrustningen bör förmedla och erbjuda fem kriterier åt 

spelaren: färdighet, kontroll, feedback, lekfullhet/glädje samt användarvänlighet. Spelet ska 

alltså inte hindra eller besvära spelaren från att interagera med det, eller tillgodogöra sig 

innehållet. Istället bör det bidra till att spelaren upplever en givande utmaning. 

 

Task avser i sammanhanget de uppgifter, utmaningar eller problem som finns inuti spelet och 

som spelaren förväntas lösa eller övervinna. Här bör sex kriterier framträda -  

lekfullhet/glädje, tydliga mål, kontroll, feedback, fokuserad uppmärksamhet och färdighet. 

Även detta kan bidra till att en utmaning upplevs för spelaren.  
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Om artefact och task samspelar kan känslan av flow uppstå för spelaren, via den utmaning 

spelet erbjuder. Enligt modellen i figur 2 karaktäriseras flow bland annat genom att känslan av 

tid upphör, djup koncentration, känslan av total kontroll infinner sig samt att handling och 

uppmärksamhet vävs samman. Detta leder bland annat till ökad inlärning, attitydförändring i 

positiv bemärkelse samt ett utforskande beteende. Lyckas ett spel få det här sinnestillståndet 

att uppstå hos spelaren bildas en stark grund för lärande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 3, hämtad ur Kiili, 2005, s.15) 

Vidare påpekar Kiili (2005) att utmaningen i ett spel bör följa den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1978, s. 85), vilket synliggörs i figur 3. Det innebär att spelets 

utmaning hela måste tiden stå i relation till de färdigheter som krävs av spelaren. Om 

utmaningen är för svår blir spelarens färdigheter otillräckliga vilket förhindrar att han eller 

hon tar sig vidare i spelet. Det skapar känslor av olust. Ifall utmaningen är för lätt uppstår 

istället en känsla av tristess. För att känslan av flow ska uppstå eller bibehållas genom hela 

spelet måste både utmaning och färdighet konstant befinna sig på rätt nivå, allt eftersom 

spelaren tar sig vidare.  
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Alan Amory (2007) har tagit fram en modell kallad Game object model version II, vilket 

presenteras nedan i figur 4. Den inkluderar ett flertal element som förekommer inom digitala 

spel, och som kan påverka hur lärande sker för spelare. När ett spel designas kan hänsyn tas 

till de listade faktorerna, för att forma eller förstärka möjligheterna till det avsedda lärandet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Figur 4, Game object model version II, hämtad ur Amory, 2007, s. 55) 

Utgångspunkten är de sex fälten: Game Space, Visualization Space, Elements Space, Actors 

Space, Problem Space och Social Space. Varje fält innehåller flera aspekter som återfinns i 

såväl spel som i inlärning. Exempelvis innehåller fältet ”Problem Space” bland annat fyra 

underfält som avser de inlärningsbaserade färdigheter en människa använder i ett spel. Amory 

delar in dem i kommunikation, literacitet, minne och motoriska färdigheter, som var för sig 

leder till fler underkategorier. I fältet ”Elements Space” framträder istället delar av ett spels 

estetik eller utformning, såsom dess grafiska framställning. Modellen innefattar även ”Social 

Space”, vilket innebär det sammanhang spelet ingår i eller är en del av, utanför spelvärlden – 

exempelvis koppling till undervisning, klasskamrater eller klassrummet.  
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3.1.2 Effekter av lärande via spel 

 

Under 2000-talet har flera studier publicerats gällande vad och hur spelare lär sig av att spela 

digitala spel, samt huruvida spel hör hemma i undervisningssammanhang. Meningarna tycks 

gå isär mellan forskare hur digitala spel kan och bör användas för att främja lärande, samt vad 

elever egentligen lär sig genom att spela spel. Nedan presenteras ett axplock av 

forskningsartiklar relaterade till detta. 

 

Backlund & Hendrix (2013) har genomfört en litteraturstudie där forskningsresultat av 

inlärningseffekter via serious games undersökts. De undersökta forskningsartiklarna handlar 

om spel av varierande sort som skiljer sig åt i utformning och design, och tillsammans 

spänner de över flera ämnesområden. 29 av 40 artiklar visar på positiva resultat, där serious 

games använts på ett gynnsamt sätt i utbildningssammanhang. Endast 2 av 40 artiklar 

uppvisar negativa resultat, där spelanvändning varit kontraproduktivt.  

Namsoo, Sutherland, Norris & Soloway (2012) undersöker fem grupper av elever på 

lågstadiet. Grupperna använder olika slags inlärningsmetoder för matematik, inklusive 

digitala spel. Forskarna undersöker elevernas attityd till matematik samt vad de lärt sig genom 

att bland annat spela matematikspel. Sammanfattningsvis menar de att eleverna som spelade 

digitala spel tydligt förbättrade sina matematikkunskaper samt inställning till ämnet.  

Fengfeng (2007)
 
undersöker elever i årskurs fem. De delas in i grupper där olika former av 

matematikundervisning används. Det visar sig att eleverna som använde spelliknande 

arbetsmetoder utvecklade mest positiv inställning till ämnet, samt bättre kunskaper. Detta 

framträdde tydligast hos de elever som spelade spel där samarbete krävdes. I en senare 

undersökning av Fengfen (2008) undersöks elever i årskurs fyra och fem. De tränar 

matematik genom att spela digitala spel. Slutsatsen är att elevernas matematikfärdigheter inte 

förbättrades nämnvärt, men deras inställning till matematik blev positivare. 

Cox (2012) framhåller att spelbaserat lärande är ett komplext område att undersöka, vilket 

medför att det kan vara svårt att entydigt peka ut inlärningseffekter via spel. Det är så många 

faktorer som påverkar vad och hur elever lär sig, såsom de sammanhang spel är en del av eller 

tidigare och senare undervisning kopplat till spels innehåll. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel behandlas de teoretiska perspektiv som är utgångspunkterna för den kommande 

innehållsanalysen av matematikuppgifterna i det digitala spelet Zcooly Affären 2. Först 

presenteras forskning kring hur människor tar in och behandlar information via sinnen och sitt 

minne. Därefter behandlas digitala spels möjligheter till att förmedla information åt spelare. 

Detta åtföljs av två underkapitel som redogör språkets och kontextens betydelse för inlärning 

och förståelse av matematik. 

4.1 Information och minne 

Människans minne kan delas in i två grova kategorier: korttids- och långtidsminnet. I 

korttidsminnet, även kallat arbetsminnet, behandlas aktuell information som sker i stunden. 

Arbetsminnet klarar dock inte av att hantera mycket information samtidigt i långa stunder. 

Istället är det i långtidsminnet information sparas under längre perioder, likt namnet antyder. 

Via så kallade kanaler, dvs synintryck, hörselintryck etc, inhämtar människor information från 

sin omgivning som tar sig in i arbetsminnet. Ju fler kanaler som används desto bättre blir 

informationsinflödet, vilket även påverkar hur människor lär sig (Artino, 2008, s. 426-428). 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 5, hämtad ur Moreno & Mayer, 2007, s. 314) 

Moreno & Mayer (2007) använder modellen i figur 5 för att beskriva hur inlärning går till via 

multimodala former. Innehåll och information i form av ljud, text, bilder eller berättande 

uppfattas av våra olika sensoriska kanaler. Beroende på hur motiverade och fokuserade vi är, 

tar sig delar av informationen in i vårt arbetsminne för att sedan sorteras in i långtidsminnet.  
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Clark och Meyer (2011, s. 35-37) är inne på liknande tankar, och beskriver hur den mänskliga 

hjärnan använder olika kanaler för att ta in information. Genom att använda flera kanaler 

minskas belastningen av en enskild kanal. Exempelvis kan skrivna ord göras om till ljud, 

vilket medför att den visuella kanalen som används för att ta in bilder, text och andra former 

av synintryck avlastas. Dumas et al (2009, s. 6-7) framhåller att människor kan tillgodogöra 

sig mer information samtidigt ifall den presenteras via olika multimodala former. Fördelas 

belastningen över flera kanaler ökar vår kapacitet att hantera information, vilket leder till att 

vårt arbetsminne blir effektivare.  

4.2 Digitala spels multimodala tillgångar 

 

Människor har genom historien skapat olika sätt att förmedla information. Detta har tagit sig 

varierande uttryck i olika kulturer, i form av skrift, symboler, bilder, rörelser, ljud, ord och 

mycket annat. Dessa variationer betyder inte något i sig självt, utan är snarare representationer 

som används för att ge mening åt något. Det kräver i sin tur att andra människor inom samma 

samhälle, kultur eller sammanhang kan tolka och förstå innebörden (Selander & Kress, 2010, 

s. 26). Varje uttrycksform innehåller så kallade semiotiska resurser, även kallade 

teckensystem. Exempelvis är bokstäver en semiotisk resurs som kan användas inom text för 

att representera information och skapa mening åt mottagaren. Även formen, färgen, 

placeringen och andra faktorer påverkar hur bokstäverna skapar mening (Björkvall, 2012, s. 

14). Detta medför att medier har olika möjligheter och begränsningar via sina tillgängliga 

semiotiska resurser. I ett skolsammanhang kan läroboken främst användas för att representera 

text och bild. En cd-skiva kan uttrycka samma text som läroboken, dock på ett annat sätt, 

genom att använda sina möjliga semiotiska resurser. När flera uttrycksformer vävs samman i 

ett medium kallas det för multimodalitet. Exempelvis har digitala spel möjlighet att klassas 

som multimodala därför att de kan uttrycka information via bilder, text, ljud, animationer, 

känsel, etc. Dock är det via den elektroniska utrustningen, såsom bildskärm eller högtalare, 

själva informationen förmedlas till användaren. Utöver de multimodala uttryckssätt digitala 

spel besitter som medium, har det även ett par andra delvis unika egenskaper; simulering, 

feedback och regelsystem.  
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Simulering i en digital värld innebär att en situation iscensätts som vore den på riktigt. Dock 

behöver det inte innebära att verkligheten ska återskapas i fullständig detaljrikedom. Snarare 

sker det genom att framträdande drag ur den verkliga situationen väljs ut och sammankopplas 

för att skapa en meningsfull representation. En fördel med simulering är att det kan 

möjliggöra att situationen upplevs via flera sinnen eller kanaler för information (Selander & 

Kress, 2010, s. 37). Simulering kan även ske av mer abstrakta företeelser i vår omvärld som 

kan vara svåra att se med blotta ögat. Exempelvis kan kontinentalplattornas rörelser 

omvandlas till en simulering över hur vår planet förändras över tid. Därmed kan vi betrakta 

den utvecklingen, som den ter sig i verkligheten, inom en mer komprimerad tidsrymd. 

 

Feedback i spelsammanhang innebär att en återkoppling görs till spelares handlingar, 

beroende på hur de agerar. I spel designade för lärande möjliggör det en bekräftelse för den 

individuella spelaren huruvida han eller hon har gjort rätt. Dessutom kan spel implementera 

funktioner som guidar eller instruerar spelare som fastnar. I en undervisningssituation i ett 

klassrum är det snarare läraren, en kamrat eller läromedlets facit som kan ge den typen av 

bekräftelse, instruktion eller vägledning (Clark och Meyer, 2011, s. 383-384). 

  

Regler kan användas för att forma eller begränsa spelares möjligheter i spel. Därmed sätter 

reglerna de ramar spelare behöver förhålla sig till. Detta påverkar hur spelare går tillväga för 

att lösa de problem de ställs inför inom spelvärlden, samt hur de kan och bör agera för att 

uppnå spelets eventuella mål (McGonigal, 2011, s. 21).  

4.3 Matematikinlärning 

 

De teoretiska utgångspunkterna i detta examensarbete har hittills behandlat två områden:  

 Hur människor tar in information via sina sinnen och använder det i sitt minne. 

 Spelmediets möjligheter till att förmedla information åt spelare, bland annat via sina 

multimodala tillgångar.  

I de två följande underkapitlen riktas fokus mot matematikinlärning. Där delges forskares syn 

på hur språk och kontextuellt stöd påverkar människors förståelse och inlärning av matematik. 

Även detta har betydelse för den kommande analysen, där matematikuppgifterna i det digitala 

spelet Zcooly Affären 2 undersöks. 
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4.3.1 Kontextuellt stöd för matematikinlärning 
 

Löwing (2006, s. 115) menar att konkretisering är en väg till abstraktion av matematik. Därför 

bör matematiken, i den mån det är möjligt, ha sin utgångspunkt i något som är bekant för barn 

eller elever. Detta kan ske via någon form av laborativt material, såsom låtsaspengar, stenar, 

eller något annat som kan passa för den matematik som avses att räknas. Alternativt kan det 

ske via metaforer, antingen i form av språkliga liknelser eller genom användning av något 

bekant föremål i elevers vardag. Ett sådant exempel är termometern. Den kan användas som 

en metafor över positiva och negativa tal, eventuellt med kyla, värme och grader som 

relaterade liknelser. Hansen et al (2010, s. 146) är inne på liknande tankar, och menar att barn 

bör bygga upp ett symbolinnehåll som tar avstamp i konkret material i en bekant aktivitet. 

Detta kan senare sammanbindas med den matematiska innebörden. I Lunde (2011, s. 172) 

påpekas att barns och elevers matematiska förståelse riskeras att hämmas ifall matematiken 

inte utgår från en kontext de är bekanta med och kan relatera till. 

 

Löwing (2006, s. 116-129) betonar att konkret material i sig självt inte nödvändigtvis ger 

större förståelse kring matematik. Snarare bör den abstrakta matematiken lyftas fram ur 

konkretiseringen för att på så vis synliggöra eller belysa räknesätt, strategier, matematiska 

begrepp, samband, operationer eller något liknande. Om det konkreta materialet enbart 

används som en metod för att lösa problem finns risken att elever inte kommer vidare i sin 

förståelse. Målet är att elever ska förstå matematikens abstrakta innebörd så att den kan 

tillämpas i andra sammanhang och situationer. Löwing & Kilborn (2002, s. 201) framhåller 

att olika sorters matematiskt innehåll lämpar sig olika väl för att bli konkretiserad. Det är 

betydligt enklare att utgå från matematik som har rötter i praktiska situationer.  

Därför uppmanar de att matematikens rötter bör sökas i vardagen, i den mån det är möjligt, 

och att den kopplingen bör synliggöras för elever. I Björklund (2010, s. 146-149) betonas att 

barns användande och förståelse av tal, begrepp och räkneprinciper i hög grad är 

kontextberoende, särskilt i unga år. Ofta binds deras förståelse av matematiken till en kontext 

sprungen ur deras tillvaro. Genom att barn samlar fler erfarenheter av matematiska begrepp 

börjar de så småningom uppfatta den generaliserande innebörden, och vilken innebörd som 

gäller i vilket sammanhang. Barn bör även få möjlighet att gestalta sin matematiska förståelse 

på olika sätt, samt tillgodogöra sig matematik gestaltad i flera former. Det bidrar till att stärka 

deras förståelse av begrepp och uppfattning av matematik.  
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Modellen i figur 6, utvecklad av Jim Cummins, beskriver hur uppgifter blir språkligt svårare 

allteftersom stödet i kontexten minskar samt att den kognitiva belastningen ökar. Elever bör 

först starta med uppgifter som är kontextbundna och konkreta. Kontext kan i sammanhanget 

bland annat betyda stöd via bilder eller andra hjälpmedel, alternativt den miljö elever befinner 

sig i eller som uppgiften utgår från. Detta gör att de enklare kan tillgodogöra sig innehållet, 

och minskar att språket utgör ett hinder. Sedan arbetar de sig successivt uppåt mot kontextlösa 

och mer kognitivt krävande uppgifter. Målet är att elever ska ha utvecklat en tillräckligt stark 

begreppsförståelse för att räkna matematik helt på abstrakt nivå (Sjöqvist, 2005). 

.  

 

 

(Figur 6, hämtad ur Mer än matematik, 2008, Skolverket, s. 14) 
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4.3.2 Språkets betydelse för matematikinlärning 

 

 

Matematiken innehåller en stor variation av språkliga begrepp. I symbol- och teckenform 

förekommer bland annat siffror och räknesymboler, och dessa symboler har dessutom ord, 

värden och regler kopplade till sig. Vidare finns specifika matematiska termer, såsom 

addition, plus, subtraktion, tusental, nämnare eller täljare, vilka har tydliga innebörder inom 

olika sammanhang. För att att beskriva exempelvis förhållanden, skillnader och positioner 

mellan siffror eller föremål är kvantitativa uttryck viktiga, såsom större än, mindre än, fler än, 

färre än, lika stor osv. Utöver dessa förekommer även måttenheter, och det är av stor vikt att 

behärska detta för att kunna mäta exempelvis längd eller tid (Lundberg & Sterner, 2011, s.  

29). 

 

Löwing (2006, s. 144-145) lyfter fram två aspekter av det matematiska språkbruket. Det är 

visserligen viktigt att barn och elever får ta del av, höra, läsa och använda korrekta 

matematiska begrepp och termer. Å andra sidan är det viktigt att språket, och därmed det 

matematiska innehållet, når fram till eleverna. Det matematiska språket behöver därför 

utvecklas successivt över tid så att elever blir bekväma och bekanta med det. Om de behärskar 

korrekta begrepp och termer blir det lättare för dem att kommunicera matematik med sin 

omgivning samt använda språket för eget tänkande. Dessutom är det viktigt när de arbetar 

självständigt med läromedel. Löwing & Kilborn (2006, s. 239) påpekar att läromedel inom 

matematik ofta kräver att elever har tillräckliga läsfärdigheter samt lämpliga matematiska 

förkunskaper. Annars är det svårt att tillgodogöra sig innehållet. Uppgifter presenterar 

vanligtvis mycket information komprimerat i en liten text. Därmed skiljer de sig lätt från 

andra former av text eller tal.  

 

I rapporten ”Mer än matematik” (Myndigheten för skolutveckling, 2008) diskuteras ett antal 

språkliga faktorer att ta hänsyn till vid utformandet av matematikuppgifter. Ifall språket vållar 

problem för elever begränsas deras möjligheter till att förstå och lösa uppgifter, även om de i 

själva verket behärskar den matematik som krävs. Meningsuppbyggnaden är en stor 

bidragande faktor till att uppgifter får ett svårförståeligt språk. Rekommendationerna i 

rapporten är att fullständiga verbformer används, tydliga bindningar mellan ord samt att få 

bisatser förekommer. Därtill lyfter de fram två typer av ord som kan orsaka förvirring: 
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Signalord kallas den typ av ord som signalerar vad för slags räknesätt som ska användas. 

Exempelvis kan ord som längre, tyngre, ökar och tjänar lätt leda till tankar om addition, 

vilket i värsta fall kan vara missvisande. Därför bör resten av uppgiftens instruktion vara 

tydlig så risken för missförstånd är minimal. 

 

Tvetydiga ord är den typ av ord som har dubbla innebörder. Exempelvis finns risken att ordet 

utmärkt i följande mening vållar förvirring: Sara simmar till den plats på kartan som är 

utmärkt med ett kryss. Utmärkt kan betyda markerad, bra eller fin. På samma sätt kan ord ha 

dubbla betydelser, beroende på om de används i ett matematiskt eller vardagligt sammanhang. 

Exempelvis avser termen volym storheten på en tredimensionell kropp, i en matematisk 

kontext. I ett vardagligt sammanhang kan det istället avse ljudvolym. 

 

Matematik kan representeras genom flera olika former, såsom ord, begrepp, enheter, 

symboler, text, föremål, bilder, m.m. För att utveckla ett brett matematiskt tänkande som 

innefattar alla dessa representationsformer bör barn och elever komma i kontakt med dem. 

Tillsammans bidrar de till att bygga upp en förståelse för matematiska strukturer, samband 

och begrepp (Emanuelsson, 2006, s. 41). Modellen i figur 7 illustrerar hur representationer av 

matematik kan tolkas och kopplas samman. 

 

 

(Figur 7, hämtad och tolkad ur Emanuelsson, 2006, s. 41) 
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5. Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka matematikuppgifterna i det digitala spelet 

Zcooly Affären 2, för att ta reda på vilka möjligheter spelet har som läromedel i matematik. 

5.1 Frågeställningar:  

 Genom vilka multimodala uttrycksformer förmedlar spelet matematiska begrepp, 

kontextuellt stöd samt instruktioner åt spelare i uppgifterna? 

 Hur är instruktionerna utformade i uppgifterna? 

 Hur används matematiska begrepp i uppgifterna? 

 Hur används kontextuellt stöd för att förtydliga det matematiska innehållet i 

uppgifterna? 

6. Metodval och metodiska överväganden 
 

Zcooly Affären 2 är framtaget utifrån kursplanen i matematik för årskurs 1-6 ur Lgr 11, och är 

avsett att användas inom undervisningssammanhang. Därför bör det undersökas utifrån 

liknande villkor som läroböcker för matematik, eller andra läromedel som kan tänkas höra 

hemma inom matematikundervisning. Fokus är därför riktat mot att undersöka och analysera 

aspekter av det matematiska innehållet i uppgifterna, samt hur innehållet förmedlas åt spelare 

eller elever.  

6.1 Urval 

 

Via internet gjordes en sökning över digitala pedagogiska spel med inriktning mot matematik, 

producerade och utvecklade av kommersiella läromedels– eller spelföretag. Det fanns flera 

spel inom denna kategori. Dock förekom det stor skillnad mellan  spelen i hänseende till 

omfattning och design. Vissa var enkelt utformade och erbjöd endast en typ av 

matematikuppgift. Andra spel var mer komplexa i bemärkelsen att deras innehåll sträckte sig 

över ett större matematiskt område, samt att mer fokus lagts på grafik, handling och andra 

spelrelaterade element. Zcooly-serien tillhörde den senare kategorin.  
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Zcooly-serien är utvecklat av ett kommersiellt svenskt företag, och består i skrivande stund av 

totalt sex spel; Zcooly Raketen, Zcooly Klockgården, Zcooly Gruvan, Zcooly Affären 1, 

Zcooly Affären 2 samt Zcooly Affären 3. De varierar i handling, är inriktade mot olika åldrar 

samt tränar skilda typer av matematik. Alla spelen är baserade på kursplanen i matematik ur 

Lgr 11, vilket innebär att de är framtagna med syfte att passa in i den svenska skolans 

matematikundervisning för årskurs 1-6. Detta är en starkt bidragande faktor till att ett av dessa 

spel kom att bli föremål för undersökningen i detta examensarbete. Det specifika spel som 

undersöks är Zcooly Affären 2, som riktar in sig just mot årskurs 2. Spelet valdes på grund av 

dess placering i mitten av spelserien. Elever har fått möjlighet att tillgodogöra sig 

förkunskaper från Zcooly Affären 1, och har samtidigt mer utmaningar framför sig i Zcooly 

Affären 3. 

  

I Zcooly Affären 2 återkommer fyra slags uppgifter. Ju längre in i spelet spelaren tar sig, 

desto svårare och mer utmanande blir dessa uppgifter. Denna undersökning inkluderar endast 

den första nivån av de fyra uppgifterna. Därmed synliggörs bredden och variationen hos de 

grunduppgifter som förekommer, vilket utgör kärnan för de fortsatta uppgifter spelare möter 

under spelets gång. Varje uppgift innehåller dessutom en instruktion som förklarar hur spelare 

går tillväga för att navigera sig fram med muspekaren. Denna typ av instruktion inkluderas ej 

i undersökningen därför att den har ingen betydelse för det matematiska innehållet, utan 

handlar snarare om hur spelare bör hantera spelutrustningen. 

6.2 Material  

 

I Zcooly Affären 2 iklär sig spelaren rollen som en liten flicka vars uppgift är att sköta butiken 

åt affärsägaren Håke. Han har av en slump upptäckt att det finns fossiler under trägolvet i ena 

hörnet av butiken. Hans förhoppning är att bli berömd när han väl grävt upp dem. Eftersom 

han är upptagen förväntas spelaren sköta fyra typer av sysslor i butiken, och det är just dessa 

sysslor som utgör själva matematikuppgifterna. Spelaren ska sköta kassan, lägga upp varor på 

hyllor, mata hamstrar samt lösa pussel. Efter varje avklarat uppdrag belönar Håke spelaren 

med poäng som kan användas för att rusta upp och dekorera butiken. Enligt spelets utvecklare 

förekommer följande matematiska innehåll i Zcooly Affären 2: addition, subtraktion, ordna 

tal, mönsterigenkänning, jämna/udda tal, dubbelt/hälften, taluppfattning, talgrannar och 

talkamrater. Detta förväntas spelaren träna på genom att lösa ovan nämnda uppgifter i 

spelvärlden.  
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6.3 Metod för att beskriva uppgifterna 

 

För att synliggöra uppgifternas innehåll och utformning används nedanstående sex frågor.  

Därmed beskrivs innehållet i varje uppgift utifrån samma struktur. Uppgifternas beskrivningar 

blir sedan det material den kommande analysen utgår från.  

1. Vad för slags matematiskt problem ska spelaren lösa i uppgiften? 

2. I vad för slags situation inuti spelvärlden utspelar sig uppgiften? 

3. Vilka ord i skriven och muntlig form förekommer i uppgiftens instruktioner? 

4. Vilka föremål inuti spelvärlden kan spelaren manipulera i uppgiften? 

5. Vilka matematiska begrepp i form av ord, bilder, visuella föremål, figurer eller symboler 

förekommer i uppgiften? 

6. Vilken feedback ger spelet till spelaren ifall denne svarar rätt eller fel på uppgiften? 

6.4 Metod för analys av uppgifterna 

 

Analysen av de beskrivna uppgifterna behandlar de fyra frågeställningar som omnämns i 

kapitel 5.1 - instruktioner, begreppsinnehåll, kontextuellt stöd, samt hur spelet förmedlar allt 

detta. Följande kriterier används för att precisera vad som avses med instruktioner, 

matematiska begrepp och kontextuellt stöd: 

 

Instruktioner: 

 Ord, bild eller ljud spelet använder för att förmedla instruktioner.  

 Situationer i spelet där instruktioner förmedlas. 

 

Matematiska begrepp: 

 Ord, symboler eller tecken som har matematisk innebörd. 

 Situationer i spelet där matematiska begrepp förekommer.  

 

Kontextuellt stöd: 

 Objekt i spelvärlden som kan manipuleras av spelaren. 

 Situationer i spelet där uppgifterna utspelar sig. 
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7. Beskrivning av de fyra matematikuppgifterna 

 
Under detta kapitel presenteras och beskrivs varje uppgift i tur och ordning. De sex frågorna 

från kapitel 6.3 används för att redovisa innehållet och utformningen av varje uppgift. I nästa 

kapitel sker själva analysen av uppgifterna, där de kopplas till de teoretiska utgångspunkterna 

för att behandla frågeställningarna.  

7.1 Uppgift 1: Kassan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Scen ur uppgiften ”Kassan.” 

 

I denna uppgift ska spelaren räkna ut hur mycket två varor kostar tillsammans. Spelaren 

befinner sig i butikens kassa för att betjäna kunder. Varorna och dess prissättning ändras vid 

varje ny kund. Även uppgiftens matematikinstruktioner varierar från kund till kund men följer 

samma mall: ”Jag skulle vilja köpa X föremål och X föremål.” Detta presenteras både 

muntligt och via text. Spelaren har möjlighet att flytta på de fem sorters föremål samt de fyra 

valörer som ligger på disken. De kan placeras på den gröna ytan för att scannas och säljas, 

eller i kassalådan. Vare sig de prissatta föremålen eller högarna med pengar tar slut när de 

flyttas, vilket innebär att spelaren kan lägga hur många som helst i kassan eller på disken. 

Matematiska begrepp förekommer i form av siffror på varornas prislappar och på pengarnas 

valörer, en siffra på kassans display som anger mängden pengar däri, de talade orden ”för 

mycket” och ”för lite” i samband med att spelaren lägger fel summa pengar i kassalådan, samt 

siffrorna som kunden säger i pratbubblan.  
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När spelaren har lagt varorna på bandet samt en summa pengar i kassan kan han eller hon dra 

i spaken. Om spelaren har lagt i fel summa pengar säger en berättarröst ”Ajdå, du tog för lite 

betalt” alternativt ”Oj, du tog för mycket betalt.” Detta åtföljs av att figuren skakar på huvudet 

och ett rött kryss framträder på skärmen. Vid tre felaktiga svar börjar uppgiften om från 

början, fast med en ny kund som vill köpa andra varor. Scannar spelaren fel sorts varor på den 

gröna ytan säger en röst ”Oj, du tog fel sorts varor!” Vid rätt svar plingar en ljudsignal till, 

kunden säger ”Tack” och går iväg. 

7.2 Uppgift 2: Hyllan 

 

 

Figur 9 Scen ur uppgiften ”Hyllan.” 

 

I denna uppgift ska spelaren fullborda talmönstret på hyllan genom att placera kaniner i rätt 

ordning. Spelaren befinner sig i butiken framför en hylla med varor. Framför sig har spelaren 

en vagn med åtta tillgängliga kaniner. Uppgiftens instruktioner presenteras muntligt och via 

text med orden: ”Fortsätt det påbörjade mönstret.” Spelaren har möjlighet att flytta på de åtta 

kaniner som ligger på vagnen. Varje kanin som placeras på hyllan gör att ett alternativ 

försvinner från vagnen. Matematiska begrepp som förekommer är siffrorna på kaninernas 

skyltar, samt det skrivna ordet ”mönstret” i instruktionerna. När spelaren har fyllt hyllan med 

en kanin i varje fack kan han eller hon trycka på en knapp. Är svaret fel säger en röst: ”Ojdå, 

flera av varorna följer inte mönstret!” Då får spelaren placera om dem på hyllan. Gör spelaren 

fel tre gånger börjar uppgiften om med nya kaniner. Vid rätt svar plingar en ljudsignal till.  
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7.3 Uppgift 3: Hamstermaskinen 

 

 

Figur 10. Scen ur uppgiften ”Hamstermaskinen.” 

 

I denna uppgift ska spelaren klicka på hamstrar vars tal är i rätt ordning i förhållande till 

varandra. Spelaren befinner sig i butiken framför en låda innehållandes sex hamstrar som 

kikar upp ur hål. Uppgiftens instruktioner presenteras både muntligt och via text med orden: 

”Mata lägst till högst!” Spelaren kan med ett knapptryck ge en morot till varje hamster, och 

har oändlig tillgång till morötter. Inga andra föremål kan manipuleras. De matematiska 

begrepp som förekommer är siffrorna på hamstrarnas skyltar, samt orden ”lägst” och ”högst” i 

instruktionen. Om spelaren ger en morot till rätt hamster äter den upp den och ploppar ner i 

sitt hål, vilket medför att de resterande alternativen blir färre. Om fel hamster tilldelas en 

morot framträder ett rött kryss på skärmen, samt en röst säger: ”Aj du, nu matade du fel 

hamster!” När spelaren har matat alla hamstrar i rätt ordning plingar en ljudsignal till som 

betyder att uppgiften är avklarad. 
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7.4 Uppgift 4: Pusslet 

 

 

Figur 11. Scen ur uppgiften ”Pusslet.” 

 

I denna uppgift ska spelaren para ihop talens grannar så att en talföljd bildas. Spelaren 

befinner sig i butiken framför en vägg där en pusselbit sitter uppsatt. Framför väggen står en 

vagn med sju andra pusselbitar. Uppgiftens instruktioner presenteras både muntligt och via 

text med orden: ”Vilka av talens grannar saknas?” Spelaren kan dra pusselbitarna från vagnen 

upp till väggen, och placera dem på valfri plats bredvid den befintliga biten. Bitarnas form 

måste passa ihop, annars åker den placerade pusselbiten tillbaka till vagnen. De matematiska 

begrepp som förekommer är siffrorna på pusselbitarna samt orden ”talets grannar” i 

instruktionen. När spelaren placerat två bitar på väggen kan han eller hon trycka på en lysande 

knapp. Är svaret felaktigt framträder ett rött kryss på skärmen, och en röst säger” Aj du, 

pusselbitarna sitter i fel ordning.” Vid tre felaktiva svar börjar uppgiften om med nya 

pusselbitar och siffror. Vid rätt svar plingar en ljudsignal till och pusselbitarna blir gröna och 

får glada ansiktsuttryck.  
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8. Analys av de fyra matematikuppgifterna 
 

I detta kapitel analyseras de beskrivna uppgifterna utifrån kriterierna som listas i kapitel 6.4. 

Instruktioner, begreppsinnehåll och kontextuellt stöd behandlas i tur och ordning under egna 

underrubriker, och innehåller material från flera av uppgifterna. Analysen avser att behandla 

frågeställningarna utifrån de teoretiska perspektiv som används i detta examensarbete. 

8.1 Uppgifternas instruktioner 

Gemensamt för alla fyra uppgifter är att de vid starten presenterar instruktioner via text och i 

muntlig form. Därmed använder de sig både av de auditiva och visuella kanalerna för att 

förmedla detta till spelare, vilka beskrivs enligt Moreno & Mayers (2007, s. 314) modell. Inga 

visuella effekter i form av animationer eller bildspråk bidrar till att förklara vad uppgifterna 

går ut på, utan det sker enbart via ljud och text. Instruktionerna är korta och innehåller mycket 

information på lite text, vilket Löwing & Kilborn (2006 , s. 239) menar är ett karaktäristiskt 

drag för matematikuppgifter, särskilt i läroböcker. Utifrån klassifikationerna i Mer än 

matematik (2008, s. 26) använder två av uppgifterna tvetydiga ord. I uppgiften 

”Hamstermaskinen” förmedlas följande fyra ord till spelaren: ”Mata lägst till högst!” Lägst 

och högst kan klassas som tvetydiga ord i sammanhanget. De kan avse talens värde, 

höjdskillnad samt hamstrarnas position på bilden. I uppgiften ”Pusslet” kan orden talets 

grannar klassas som tvetydiga. Den matematiska innebörden avser det tal som befinner sig 

närmast på tallinjen. Grannar kan i vardaglig bemärkelse betyda de som befinner sig närmast 

varandra, rent fysiskt. Talet som är angivet på pusselbiten på väggen kan även finnas angivet 

på pusselbitar på vagnen. Talets grannar kan därmed avse de pusselbitar som befinner sig 

bredvid varandra på vagnen. Se talet 50 i figur 12 som ett exempel. 

 

 

 

 

              

           

   Figur 12. Scen i uppgiften ”Pusslet.” 
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Gemensamt för alla uppgifter är att de signalerar till spelaren huruvida han eller hon svarar 

rätt eller fel. Detta sker i muntlig form eller via visuella signaler på bildskärmen, varpå 

spelaren blir meddelad att svaret är rätt eller fel. Dock är det bara uppgiften ”Kassan” som ger 

feedback i form av instruktioner som kan guida spelaren vidare efter ett felaktivt svar. 

Spelaren blir informerad via ett röstmeddelande om han eller hon lagt för lite eller för mycket 

pengar i kassan, vilket ger en fingervisning för hur man kan komma vidare. Därmed är det 

den uppgift som till störst del använder sig av digitala spels möjligheter till feedback (Clark 

och Meyer, 2011, s. 383-384). Övriga uppgifter konstaterar endast att spelaren misslyckats i 

sitt räknande via ljud och visuella signaler, utan att ge vägledning åt hur man kommer vidare. 

8.2 Uppgifternas begreppsinnehåll 

I samtliga av de fyra undersökta uppgifterna återfinns skriftliga symboler i form av siffror. 

Förutom siffror förekommer ett antal begrepp som presenteras via skrivna och muntliga ord: 

för mycket, för lite, mönstret, talets grannar, lägst, högst, talets grannar och ordning. Utöver 

detta förekommer inga andra matematiska begrepp i uppgifterna. De är utformade så att inga 

symboler, ord, tecken eller termer används för att representera de räkneoperationer eller 

räknesätt som behöver användas för att nå en lösning. Snarare är uppgifterna uppbyggda med 

fokus på konkret material, vilket behandlas längre ner i detta kapitel. Löwing (2006, s. 144-

145) framhåller att elever bör successivt möta mer formella och abstrakta matematiska 

begrepp så att deras förståelse av dem utvecklas. Samtidigt bör elever komma i kontakt med 

matematik utan att språkliga eller begreppsliga hinder hämmar dem. Ingen av de undersöka 

uppgifterna förklarar vad symbolerna eller begreppen innebär, vilket förutsätter att spelare har 

förförståelse om dess innebörd. Alternativt får de lista ut det inom spelets ramar, eller lösa 

uppgifterna utan att egentligen förstå begreppens innebörd. 

 

Alla uppgifter innehåller ett antal föremål vilka kan bli fler eller färre, beroende på hur 

spelaren interagerar med dem. Dock är det bara i uppgiften ”Kassan” föremålen i sig själva 

behöver räknas för att nå en lösning. Det är alltså endast där antalet föremål kopplas samman 

med en abstrakt siffra, vilket utifrån Emanuelssons (2006, s. 46) modell innebär att samma 

begrepp synliggörs via två representationer. I övriga uppgifter är det talen som finns 

representerade på föremålen som har betydelse för att nå fram till en lösning, snarare än 

antalet föremål. 
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8.3 Uppgifternas kontextuella stöd 

Gemensamt för alla fyra uppgifter är att de utspelar sig i någon form av situation inuti 

spelvärlden. Det mest vardagliga scenariot är troligtvis uppgiften ”Kassan”, där spelaren 

befinner sig i en butik och använder pengar som laborativt material. Denna uppgift är vad som 

närmast kan betraktas som en simulering, jämfört med de övriga tre, där uppgiften utspelar sig 

i en någorlunda realistisk avbildning av en verklig situation (Selander & Kress, 2010, s. 37). 

De andra tre uppgifterna befinner sig inte i lika specifika kontexter. Visserligen sker allting 

inuti butiken där spelet utspelar sig, men uppgifterna ”Hyllan” och ”Pusslet” skulle kunna äga 

rum i en annan kontext med helt andra föremål. De är alltså inte lika kopplade till en 

butiksmiljö som uppgiften ”Kassan” är. Utifrån Jim Cummings modell (Sjöqvist, 2005) om 

kontextuellt stöd för språket, erbjuder alla fyra uppgifter någon form av stöd till spelaren via 

bildspråket och de objekt som kan manipuleras inuti spelvärlden.  

 

Alla uppgifter innehåller laborativt material i form av varor, pengar, kaniner, hamstrar, 

morötter eller pusselbitar. De är inte enbart något spelaren kan använda sig av som stöd för 

sitt räknande. Snarare är det något  som måste användas för att lösa uppgifterna. Alla fyra 

uppgifter kräver att material antingen placeras eller tas bort från olika platser inuti spelet, som 

ett sätt att nå fram till svaret. Såväl Hansen et al (2010, s. 146) och Löwing (2006, s. 115-129) 

lyfter fram vikten av att matematik riktad mot elever eller barn bör utgå från någon form av 

konkret material. Dock varnar Löwing för risken att material används som ett sätt att lotsa sig 

fram till ett korrekt svar, utan att egentligen behöva räkna. Detta är mest framträdande i 

uppgiften ”Pusslet”. Varje pusselbit är nämligen utformad så att de passar in på enbart en 

plats. Eftersom pusselbitarna slumpas fram sker det ibland att endast ett eller två alternativ 

passar in på ena sidan. Därmed kan uppgiften lösas genom att enbart titta på pusselbitarnas 

form, snarare än de tal som är angivna på dem. De övriga uppgifterna kan i teorin lösas utan 

att räkna genom att spelaren chansar sig fram, eftersom de också utgår från tillgängliga 

svarsalternativ. Spelet har dock en inbyggd regel som innebär att efter tre felaktiga svar börjar 

alla uppgifter om, med nya siffror och nytt material. Den begränsningen är ett sätt där 

uppgifterna använder sig av digitala spels möjligheter till att utforma regelsystem 

(McGonigal, 2011, s. 21). Därmed blir det i praktiken svårt för spelare att chansa sig fram till 

rätt svar i uppgifterna ”Kassan”, ”Hyllan” och ”Hamstermaskinen” eftersom spelet startar om. 
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9. Diskussion 
 

Zcooly Affären 2 använder sig av spelmediets multimodala uttryckssätt för att förmedla 

innehåll åt spelare via text, bild, ljud och animationer. Spelare rör sig inuti en spelvärld som är 

begränsad och styrd utav spelets regler, och de har har möjlighet att interagera med olika 

sorters föremål. Dessa förutsättningar möjliggör att matematikuppgifter inom digitala spel kan 

inta andra former, jämfört med uppgifter i läroböcker, och fler semiotiska resurser kan 

användas för att skapa mening.  

 

Oavsett det medium matematikuppgifter äger rum inom, finns det vissa aspekter av innehållet 

som är viktiga att ta hänsyn till. Som framkom under analysen innehåller två av uppgifterna 

delvis oklara formuleringar i sina instruktioner, vilket riskerar att försvåra hur uppgifterna 

förstås. Spelare som svarar fel eller fastnar i uppgifterna får vaga eller inga instruktioner alls 

från spelet gällande hur de kan tänka eller räkna för att nå en lösning. Inom läroböcker kan 

detta ske via tillgång till facit eller informationsrutor som med text och bild förklarar 

strategier elever kan använda sig av för att nå en lösning. Däremot ger spelet omedelbar 

bekräftelse till spelare när de svarar rätt, och därmed bekräftas deras räknestrategi som 

framgångsrik när de når rätt svar. 

 

Två utmärkande drag för alla fyra undersökta uppgifter i Zcooly Affären 2 är att de utspelar 

sig i någon form av situation som är uppbyggd via bildspråk, ljud, text, animationer och 

interaktivitet, samt att de innehåller material som spelare kan manipulera. Inga uppgifter är 

därmed helt abstrakta och fria från kontext, där matematiken enbart presenteras via symboler 

och tecken. Därmed har kontexten möjlighet att ge stöd åt spelare i deras räknande, vilket 

diskuteras i Mer än matematik (Skolverket, 2008), Björklund (2010) samt av Löwing (2006). 

Spelet är fantasifullt utformat och innehåller en del lustiga karaktärer, och är inte en realistisk 

eller autentisk skildring av en butik. Exempelvis säljs öron och lungor till kunderna, och 

ibland kostar de endast ett fåtal kronor. Samtidigt kan bananer säljas för 89 kronor styck. 

Säljö (2014, s. 135-137) resonerar om hur realism i matematikuppgifter kan påverka elevers 

räknande och få dem att fundera kring rimlighet. Handlar det enbart om att nå fram till rätt 

svar, eller ska rimlighetsbedömningar och uppskattningar användas, som ett sätt att använda 

matematik i kontextuellt relevanta situationer?  
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De föremål spelare interagerar med inuti spelvärlden har dubbla funktioner: dels används de 

för att besvara uppgifterna, och dels som stöd för räknande. Frågan är hur materialet påverkar 

spelares förståelse av matematik, samt vilka räknestrategier som möjliggörs. Spelet 

presenterar inte några räknestrategier för spelare, utan de får genom att använda materialet 

inom spelet försöka nå fram till rätt lösning. I läroböcker har elever möjlighet att skriva ut hur 

de nådde fram till det rätta svaret som ett sätt att synliggöra tankeprocessen. Samma möjlighet 

finns inte inom Zcooly Affären 2, om nu inte en lärare eller annan person deltar vid själva 

räknandet, eller om papper och penna eller ett skrivprogram på datorn används vid sidan om 

där elever ombes att förklara hur de tänkt. Linderoth (2012) varnar för att spel kan vara 

designade så att spelare har möjlighet att ta sig förbi det avsedda lärandet, och ändå komma 

vidare i spelet. Därför vore det intressant att undersöka hur spelare går tillväga för att lösa 

spelets uppgifter, och hur de använder materialet som stöd för sitt tänkande och räknande. 

Detta diskuteras ytterligare under kapitel 9.2 Konklusion. 

9.1 Pedagogiskt användningsområde 

 

Hur läraren använder ett läromedel i matematikundervisning har betydelse för elevers 

utveckling av matematisk förståelse. Lundberg & Sterner (2011, s. 49) framhåller att 

läromedel inte bör stå på egna ben. Snarare måste de vara integrerade i en 

undervisningsprocess, där ett samspel sker mellan lärare, elever och ämnesinnehållet. Detta 

medför att om en lärare vill använda spel eller andra former av läromedel i sin undervisning 

bör det ske på ett genomtänkt och medvetet sätt. Zcooly Affären 2 innehåller inga förklaringar 

gällande det matematiska innehållet eller de begrepp som förekommer i uppgifterna. Detta 

skulle säkert kunna läggas till i spelet, likt hur läroböcker kan ha rutor med text där viktiga 

begrepp förklaras. I annat fall är spelet beroende av att någon kan vägleda spelaren i de fall 

där begreppsförståelsen inte räcker till. Löwing (2006, s. 128) menar att matematik inte lärs 

genom att enbart göra. Det krävs reflektion om det som görs, vilket innebär att läraren har en 

betydelsefull roll i sammanhanget om spelet används i undervisning, eftersom han eller hon 

kan lyfta fram och förtydliga aspekter av matematiken för eleverna. Genom att använda såväl 

läroböcker, laborativt material, givande övningar, spel och andra former av arbetssätt kan 

läraren skapa variation, vilket kan bidra till att elever upplever att matematikundervisning blir 

intressantare och mer stimulerande. Löwing & Kilborn (2003 s, 42-43) menar att övning är en 

viktig aspekt som bidrar till att elever blir skickliga inom matematik, och därför bör lärare 

hitta sätt så att matematikträning upplevs som givande, snarare än monotont och tråkigt. 
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Säljö (2014, s. 141-150) menar att människors färdigheter är starkt beroende av den kontext 

de deltar i. Detta inbegriper även hur vi använder matematik, varpå han framhåller att samma 

typ av räknande kan vålla bekymmer inom olika kontexter. I en vardaglig situation kan vi 

exempelvis vara förmögna till att lösa ett matematiskt problem. Inom en skolkontext kan 

samma problem istället orsaka besvär, vilket beror på hur vana vi är att ta oss an den typen av 

problem i olika sammanhang. Inom en skolkontext är räknandet ofta ett mål i sig självt – 

eleven ska nå fram till ett svar på ett bestämt problem som läraren eller läromedlet 

tillhandahåller, varpå lösningen ska följa särskilda regler. I vardagliga sammanhang är 

matematiken snarare ett redskap som används efter behov för att lösa olika sorters problem. 

Dessutom är problemen inte alltid glasklara eller avgränsade, likt de kan vara i 

matematikundervisning. Utifrån detta synsätt uppstår en viss motsättning i Zcooly Affären 2 – 

spelet låter elever träna på matematik som till stor del är relevant att behärska inom en 

skolkontext, såsom att göra talmönster eller ordna tal i en särskild ordning. Men det sker på 

ett informellt sätt i bemärkelsen att uppgifterna utspelar sig inom en spelkontext, som till viss 

del opererar under andra villkor än en traditionell matematikundervisningskontext – vilket i 

sammanhanget avser penna, papper, skriva siffror, mer abstrakta uppgifter uppbyggda utifrån 

symbolspråk etc. Detta är inte nödvändigtvis ett bekymmer eftersom matematik kan 

synliggöras utifrån många infallsvinklar och perspektiv. Poängen är snarare inom vilka 

kontexter matematik som tränas via matematikspel blir relevant. I värsta fall lär sig elever 

behärska matematiken enbart inom en spelvärld, och får svårt att överföra dess generella 

innebörd till andra kontexter. Återigen har läraren en viktig roll i sammanhanget eftersom han 

eller hon kan lyfta fram matematiken ur läromedel för att belysa dem ur fler synvinklar. 
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9.2 Konklusion 

 

Det här examensarbetet har undersökt de fyra grunduppgifterna i det digitala matematikspelet 

Zcooly Affären 2. De är uppbyggda utifrån flera av de multimodala uttryckssätt spelmediet  

har, vilka används för att förmedla information till spelare. Vissa aspekter av själva 

uppgifternas innehåll och utformning är delvis problematiska, exempelvis formuleringar av 

instruktioner, hur feedback ges, samt hur laborativt material kan användas av spelare för att ta 

sig förbi själva räknandet. Uppgifterna innehåller karaktärsdrag som är typiska för 

matematikuppgifter i läroböcker – kort och koncist språk, samt att ett avgränsat matematiskt 

område i taget tränas.  

En stor skillnad gentemot läroböcker är dock att uppgifterna i Zcooly Affären 2 äger rum inuti 

en spelvärld där spelare kan navigera runt och interagera med innehållet på andra sätt. Det 

öppnar upp nya arbetssätt för lärare och elever, samt att det kan vara ett sätt där elever på ett 

lekfullt sätt lär sig hantera digital teknik. Troligtvis finns det outforskade möjligheter 

beträffande hur digitala spel kan designas för att fungera som läromedel, vilket kan leda till 

ännu fler intressanta spel framöver. I en allt mer digitaliserad tidsålder kanske pedagogiska 

digitala spel så småningom spelar en större roll inom undervisning, som ett lustfyllt sätt att 

bland annat få elever i ung ålder att finna intresse för matematik eller andra ämnen. 

Spelmediet har vissa unika möjligheter jämfört med andra former av läromedel, men är inte 

nödvändigtvis någon slags mirakelmedicin som per automatik gör allt lärande enkelt, effektivt 

och roligt för alla elever, eller som får andra former av undervisning att bli onödiga.  

 

Zcooly Affären 2 kan studeras utifrån ytterligare infallsvinklar. Dels kan flera aspekter ur 

innehållet undersökas, såsom hur matematikuppgifter i spelet förhåller sig till forskning 

gällande vad som karaktäriserar goda uppgifter. Interaktion och kommunikation sinsemellan 

elever och spelet kan undersökas genom att observera hur elever använder lösningsstrategier 

för att ta sig an uppgifterna. Det kan ge en fingervisning om hur matematik används inom 

olika kontexter. Alternativt kan intervjuer ske med elever för att ta reda på deras tankeprocess 

och vilka strategier de använder när de försöker lösa uppgifterna i spelet. Även det 

sammanhang spelet används i har betydelse, vilket kan undersökas genom att observera eller 

intervjua lärare som använder det i sin undervisning. 
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