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Abstract 

The purpose of the study was to develop and test an analysis tool to see which mathematical 

abilities five different mathematical digital games actually offered the students. The analysis 

tool had to be compatible with the course syllabus in mathematics, for grades 1–3, and 

number sense. The analysis tool was based on the Mathematical Competency Research 

Framework (MCRF) (Lithner et al., 2010). Furthermore, relevant skills from the syllabus in 

mathematics and number sense were included. A coding manual as well as a coding scheme 

were used in the data collection. The coding manual contained 2–3 questions formulated from 

the analysis tool. The result shows that the analysis tool needs to develop reasoning and 

communication skills. Two of the digital games offered conceptual ability, procedural ability, 

and communication skills. The other three offered problem solving, conceptual ability, 

procedural ability and communication skills. For teachers, the result means that the analytical 

tool could be used to examine what the digital games provide to the educations as well as the 

students. 

Keywords 

Analysis tools, analysis of digital mathematical games, analysis of mathematical abilities, 

digital tools.  

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att utveckla samt pröva ett analysverktyg för att se vilka matematiska 

förmågor fem olika matematiska digitala spel faktiskt erbjöd eleverna. Analysverktyget måste 

vara förenligt med kursplanen i matematik, för årskurs 1–3, och taluppfattning. 

Analysverktyget var baserat på Mathematical Competency Research Framework (MCRF) 

(Lithner et al., 2010). Vidare inkluderades relevanta förmågor från kursplanen i matematik 

och taluppfattning. En kodningsmanual samt ett kodningsschema användes i datainsamlingen. 

Kodningsmanualen innehåller 2–3 frågor formulerade från analysverktyget. Resultatet visar 

att analysverktyget behöver utveckla resonemangsförmågan samt kommunikationsförmågan. 

Två av de digitala spelen erbjöd begreppsförmågan, procedurförmågan samt 

kommunikationsförmågan. De andra tre erbjöd problemlösning, begreppsförmågan, 

procedurförmågan samt kommunikationsförmågan. För lärare innebär resultatet att 

analysverktyget kan användas för att undersöka vad de digitala spelen tillför undervisningen 

samt eleverna.  

Nyckelord 

Analysverktyg, analys av digitala matematiska spel, analys av matematiska förmågor, digitala 

verktyg.  
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1 Inledning 

Samhället utvecklas alltid, och det är viktigt att skolan utvecklas i samma riktning. Det för att 

eleverna efter sin skolgång ska kunna fungera i samhället. En pågående debatt är 

användningen av digitala verktyg i skolan. Vissa menar att kunskap om digitala verktyg 

kommer vara en nödvändighet i framtidens samhälle (Pleijel, Karlsson, Bernmar, & 

Svensson, 2017; Waltersson-Grönvall & Stockhaus, 2016). Det gör att idag använder sig fler 

och fler lärare av digitala verktyg i undervisningen (Skolverket, 2016c). Samhället pekar på 

att bli mer beroende av digitala verktyg, därför behöver lärarna öka deras kunskaper kring 

dessa. Men det är inte bara att inkludera digitala verktyg i undervisningen utan reflektion. 

Palmér och Helenius (2016) menar att det är viktigt att lärarna gör en bedömning om 

verktyget tillför undervisningen samt eleverna något. Digitala verktyg ska inte användas, bara 

för användandets skull. De ska väljas och användas i relation till syftet med undervisningen 

(Palmér & Helenius, 2016). Löfving menar att ”Fakta… måste omvandlas till förståelse. Det 

gör eleverna när de får reflektera, värdera och diskutera för att kunna skapa förståelse.” 

(Löfving, 2011, s.41). Det borde vara minst lika viktigt för lärarna att reflektera, värdera samt 

diskutera exempelvis digitala verktyg som läromedel. Det för att få en djupare förståelse för 

de digitala verktygen. Linderoth (2004) menar att det finns en del forskning om digitala 

verktyg, men att ämnet är relativt nytt. Det innebär att historiskt finns det inte så mycket 

traditioner eller normerande texter. Vilket leder till att analyser av digitala verktyg kan bli 

problematiskt. Hon menar även att få etablerade forskare som valt att forska om just digitala 

verktyg. Men Svedbro (2016) har skrivit ett examensarbete där hon analyserar nio olika typer 

av digitala matematiska spel inom multiplikation för årskurs 1–6. Även hon påpekar vikten av 

att analysera de digitala verktygen innan de sätts in i undervisningen för att de ska kunna 

fungera som ett stöd för eleverna.  

1.1 Vad är ett digitalt verktyg? 

Vad är digitala verktyg? Enligt Löfving (2011) så är digitala verktyg ett brett begrepp som 

innefattar många olika komponenter. Men hon menar att det även innebär bland annat datorer, 

surfplattor, mobiler samt olika hemsidor på internet. Dock ändras dessa hela tiden i takt med 

att samhället förändras, och kommer att fortsätta att ändras framöver enligt henne. Ett digitalt 

verktyg kan alltså vara ett spel både på dator samt surfplattor som en applikation enligt 

definitionen ovanför.  I skolans värld inkluderas digitala spel och datorer nu även i begreppet 

läromedel. Vidare börjar det närma sig att kunna ses som en resurs för lärande (Skolverket, 
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2015). Hädanefter kommer definitionen digitala spel användas i denna studie istället för 

digitala verktyg. Digitala spel inkluderar både spel på datorer via exempelvis hemsidor samt 

applikationer på surfplattor. 

1.1.1 Definition av spel  

Johansson (2000) menar att det finns konventionella spel som spelas med konkreta spelpjäser 

och spelbrädor. Sedan finns det digitala spel, som exempelvis datorspel eller appar. Tills 

dessa behövs datorer eller surfplattor. Hon menar att det är svårt att definiera exakt vad som är 

typiskt för olika spel, då dessa blandas allt mer. Men det som är aktuellt och som i denna 

studie definieras som spel, faller inom kategorin lek och lär. Det innebär enligt henne att 

spelen har ett pedagogiskt syfte och behöver lösa någon form av uppgift. 

1.2 Matematik och taluppfattning 

I kursplanen beskrivs matematik som en viktig kunskap, det för att kunna förbereda eleverna 

för ett liv i samhället samt kunna ”göra välgrundade beslut i vardagslivet” (Skolverket, 2016, 

s. 55). Björner, Engelmark-Cederborg, Håstad och Rootzén menar att ”Matematiken har en 

mångfacetterad och fundamental betydelse för vårt moderna samhälle. Matematiken 

genomsyrar vår vardag. Den finns i allt.” (Björner, Engelmark-Cederborg, Håstad, & 

Rootzén, 2010, s. 3). Förmågorna som beskrivs i kursplanen är centrala och ingår i det 

centrala innehållet samt kunskapskraven. Det innebär att det är efter förmågorna i syftet som 

eleverna bedöms huruvida de har godkända matematikkunskaper i slutet av årskurs 3. 

Förmågorna i matematik innefattar problemlösningsförmåga (förmåga att kunna lösa 

matematiska problem), begreppsförmåga (förmåga att kunna hantera exempelvis tal), 

procedurförmåga (förmåga att kunna hantera enklare räkneoperationer), 

resonemangsförmåga (förmåga att kunna resonera kring matematik) samt 

kommunikationsförmåga (förmåga att kunna kommunicera matematik, både skriftligt och 

muntligt) (Skolverket, 2016b). För att studien skulle vara genomförbar valdes det att avgränsa 

området till taluppfattning. Det för att taluppfattning berörs i stora delar av det centrala 

innehållet (Skolverket, 2016a). Taluppfattning innebär kortfattat att man har en kunskap om 

tal och deras sammanband. Vidare kan man använda denna kunskap för att kunna utföra 

beräkningar inom de fyra räknesätten exempelvis. Taluppfattning innefattar även en kunskap 

om vilka strategier som kan ses som lämpliga att använda gentemot räkneuppgiften (Reys et 

al., 1995). Så det behövs undersöka huruvida de digitala spel kopplas samman till förmågorna 

i kursplanen för matematik och då inom området taluppfattning. Därför anses det vara både 
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intressant och relevant att undersöka analysverktyg för digitala spel, som skulle kunna vara 

till hjälp i yrkesrollen.     

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utveckla och prova ett verktyg för analys av digitala matematiska 

spel. Verktyget ska kunna användas av verksamma lärare för att kunna kartlägga hur spelen 

kan stötta eleverna i att utveckla sina matematiska förmågor enligt kursplanen för matematik i 

årskurs 1–3, samt inom området taluppfattning. Med hjälp av syftet formuleras det två olika 

forskningsfrågor. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

 Vilka analytiska frågor är relevanta att ställa för att kunna undersöka 

lärandemöjligheter i digitala matematiska spel?  

 Vilka matematiska förmågor enligt kursplanen för matematik tränas i digitala 

matematiska spel för årskurs 1–3? Specifikt kommer spel riktade mot området 

taluppfattning att undersökas.  
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2 Litteraturgenomgång  
Här definieras vilken påverkan spel kan ha i matematikundervisningen. Vidare berörs Lgr11 

(Skolverket, 2016b) ur ett historiskt perspektiv, vad som menas med taluppfattning samt hur 

taluppfattning kan synliggöras. Till sist behandlas vad de fem matematiska förmågorna 

innebär enligt kursplanen för matematik (Skolverket, 2016a). Dessa kopplas samman med 

taluppfattning. Varje förmåga berörs av syftet, centrala innehållet samt kunskapskraven för 

godtagbara kunskaper i årskurs 3.   

2.1 Spel i undervisningen  

Berg-Marklund (2015) anser att spel som används i undervisningen är omtalat. Det finns en 

del forskning kring spel samt hur de ska utformas för att gynna elevers lärande positivt. 

Genom forskning har det visat sig att spel har en positiv inverkan på eleverna, och därför har 

den pedagogiska synvinkeln fått tagit större plats. Dessa argumentationer menar han har 

bidragit till ett ökat tryck på skolorna att använda spel i en större utsträckning i 

undervisningen. Men Palmér och Helenius (2016) påpekar att varje spel eller applikation som 

finns tillgänglig på marknaden, har alla olika möjligheter när det kommer till undervisningen. 

Vidare menar de att det kan vara komplicerat för läraren att välja ett spel som passar 

undervisningens syfte. För målet med undervisningen ska styra vilken typ av spel som läraren 

ska använda, inte vad hen använt innan eller är bekväm med. För att läraren ska kunna avgöra 

om det digitala spelet är passande, behöver hen ha goda ämneskunskaper, kunskaper om 

pedagogik samt en övergripande kunskap om hur digitala spel fungerar. Det finns för tillfället 

inte någon reglering av vilka som får tillverka spel eller hur pass passande de är till 

kursplanen. Därför menar de att det är viktigt att läraren gör en bedömning innan om 

matematikinnehållet i spelet är passande, både för åldern men även kunskapsmässigt. Foster, 

Shah och Duvall (2015) menar att i vissa situationer väljer lärare att inte använda sig av 

digitala spel i undervisningen. En orsak till detta är att de inte har kunskaperna kring just 

spelanalys. Syftet för att analysera ett specifikt spel är att lärare ska kunna fatta välgrundade 

beslut om huruvida de ska införa spelet eller inte i undervisningen. Då behöver lärarna ha 

kunskaper om läroplanens mål. Genom att göra en grundlig analys av de digitala spelen kan 

läraren synliggöra exakt vad spelen erbjuder. Det som spelet erbjuder behövs sedan 

analyseras mot det som är relevant ur läroplanen. Enbart kunskaper om spel innebär inte att 

läraren bedriver en effektiv spelbaserad undervisning, även fast läraren kan ha många års 
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pedagogisk erfarenhet. Läraren behöver även ta på sig flera olika roller vid en spelbaserad 

undervisning. Observatör som observerar medan eleverna spelar, välja vilka spel som är 

relevanta samt stöd till eleverna under tiden de spelar (Foster et al., 2015).  

    Koh, Kin, Wadhwa och Lim´s (2012) genomförde en studie där de bland annat undersökte 

om lärare i Singapores skolor använde sig av digitala spel i deras undervisning. Vidare 

undersökte de om lärarna ansåg att digitala spel gynnade elevernas lärande. Resultatet från 

undersökningen visade att lärarna ansåg att spelen kunde användas som ett hjälpmedel till 

elevernas lärande. De flesta hade en positiv inställning till spel i undervisningen och ansåg att 

spelen kunde öka elevernas lärande. 58 % av deltagande lärare använde sig av spel i 

undervisningen, dock inte frekvent. Vidare visade resultatet att deltagande lärare ansåg att det 

i allmänhet var svårt att hitta relevanta spel för att kunna använda i sin undervisning. De 

menar att det finns en brist i läroplanen för användning av digitala spel. Lärarna önskade att 

speltillverkarna skulle tillverka spel som både var roliga men även relevanta till läroplanen 

och då inom bland annat matematiken.   

2.2 Läroplanen 

Samuelsson (2008) menar att man kan dela in Sveriges läroplaner i tre olika kategorier, där 

det inom varje kategori har funnits flera olika läroplaner. Han skriver att det fram tills 1960-

talet var det ett absolut system, vilket innebär att fokus låg på kunskaper och hur väl eleverna 

kunde minnas olika specifika kunskaper.  Vidare menar han att från 1960-talet fram tills i ca 

år 1995 användes ett relativt system. Det innebär att eleverna istället bedömdes i relation till 

övriga elevers prestationer. Ca 1995 ändrades det igen och blev mer ett målrelaterat system. 

Detta system menar han är aktuellt i dagens skola, och innebär att elevernas kunskaper mäts 

emot ett antal målkriterier. Sedan 2011 är det en ny läroplan, Lgr11, som blivit reviderad år 

2016. Bergqvist et al., (2010) väljer att kalla detta för kompetensmålsreformen. De menar att 

kompetensmålsreformen innebär en sammanfattning av kompetenser som forskning anser 

vara centrala. I själva kursplanen för alla skolämnen har man istället valt att benämna det som 

förmågor (Skolverket, 2016). Då den svenska läroplanen är central i studien, har det 

hädanefter valts benämningen förmågor istället för kompetenser. Forskning som Bergqvist et 

al., (2010) menar är en sammanfattning av förmågorna är bland annat PISA samt TIMMS. 

Resultatet från dessa två användes även vid förändringar som gjordes i bland annat 

kursplanen för matematik år 2016 (Skolverket, 2011). PISA undersöker inom flera olika 

länder 15-åringars kunskaper i bland annat matematik. Det som undersöks är bland annat 
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kommunikation, resonemang, begrepp, problemlösning samt procedurer inom matematiken 

(OECD, 2013). Dessa förmågor återfinns även i kursplanen för matematik (Skolverket, 2016). 

En annan undersökning är TIMMS som sker vart fjärde år. Undersökningen sammanställer 

vilka kunskaper eleverna har i årskurs 4 samt årskurs 8 inom bland annat matematik. 

(Skolverket, 2016d). Grønmo, Lindqvist, Arora och Mullis (2015) menar att i TIMMS kan 

man även här se likheter med dagens kursplan för matematik. Undersökningen berör 

procedurer, resonemang, problemlösning samt begrepp. I årskurs 4 mäts taluppfattningen 

genom naturliga tal, bråk och procent, uttryck, enklare ekvationer samt samband (Grønmo, 

Lindqvist, Arora, & Mullis, 2015).  

    Kursplanen i matematik delas upp i syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav. I 

syftesdelen beskrivs vilka mål som eleven ska uppnå genom matematikundervisningen. Dessa 

mål kan beskrivas som fem matematiska förmågor och ska ses som generella. De kopplas inte 

ihop med något exakt matematikinnehåll. För att eleverna ska kunna utveckla dessa förmågor 

ska ett specifikt innehåll bearbetas i undervisningen. Detta berörs i sin tur i det centrala 

innehållet (Skolverket, n.d.). I kunskapskraven står det specificerat vad eleverna ska ha för 

kunskaper när de slutar årskurs 3. Dessa kunskapskrav återkopplar till de fem förmågorna från 

syftet.   

2.3 Taluppfattning  

Taluppfattning innefattar ett relativt stort område inom matematiken. Syftet med 

taluppfattning är att förbereda eleverna för den vuxna världen (Back, Sayers, & Andrews, 

2013; Reys et al., 1995; Sayers & Andrews, 2015; Skolverket, 2016b). Taluppfattning kan 

enligt Sayers och Andrews (2015) delas in i åtta olika aspekter; taligenkänning, ramsräkning, 

antalskonservatorn, ”Quantity discrimination” (Sayers & Andrews, 2015), medvetenheten om 

olika representationer av tal, uppskattning, grundläggande aritmetisk kompetens samt 

medvetenhet om talmönster.  

    Taligenkänning som handlar om att eleverna känner igen en siffersymbol och deras 

mening. Utifrån en samling av siffror kan eleverna känna igen exempelvis siffran sex. 

Eleverna kan även namnge siffran sex när de ser symbolen (6) (Sayers & Andrews, 2015). 

Det innefattar även att eleven har en kunskap om vårt talsystem och kan organisera och 

jämföra olika tal (Mcintosh, Reys, & Reys, 1992). Ramsräkning innebär att eleverna kan 

räkna från exempelvis tjugo och tillbaka till 0. Då har eleverna en förståelse för att varje siffra 

har ett specifikt läge i talraden. Exempelvis så kommer 14 före 15 (Sayers & Andrews, 2015). 
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När eleven upptäcker mönster vid räkning över 20 så blir det till en stor hjälp för dem. Detta 

mönster kan även visas med hjälp av en miniräknare eller en tallinje (Mcintosh et al., 1992). 

Antalskonservatorn innebär att eleverna förstår både ett-till-ett korrerpondens mellan en 

siffras namn och den kvantitet som den representerar, samt att den sista siffran i en räkning 

representerar det totala antalet objekt (Sayers & Andrews, 2015). Eleven har en förståelse för 

att antalet av en samling saker inte ändras om man räknar i olika ordningar. Exempelvis 

kommer det alltid vara fem apelsiner, oavsett om man räknar från höger till vänster, eller 

vänster till höger (Mcintosh et al., 1992). ”Quantity discrimination” (Sayers & Andrews, 

2015,) handlar om att eleverna förstår omfattningen och vidare kan jämföra olika storlekar. 

De kan använda språk som ”större än” och ”mindre än”. Eleverna har också en förståelse för 

att åtta representerar en kvantitet som är större än sex, men mindre än tio (Sayers & Andrews, 

2015). Medvetenheten om olika representationer av tal innefattar att eleverna har en förståelse 

för att siffror kan representeras olika, inkluderat en tallinje, samt olika uppdelningar (Sayers 

& Andrews, 2015). Eleven har en förståelse för att samma tal kan beskrivas på olika sätt. 

3+3+3 kan lika väl räknas som 3x3. Vidare har eleven en förståelse för att tal som exempelvis 

35 + 38 kan räknas som 35 + 35, sedan addera de resterande 3 och då få svaret 73 (Mcintosh 

et al., 1992).  Uppskattning innebär att eleverna kan uppskatta, vare sig det är storleken av en 

uppsättning eller ett föremål. Det innefattar även att kunna växla mellan olika representationer 

av tal. Exempelvis att kunna placera en siffra på en tom tallinje (Sayers & Andrews, 2015). 

Det kan även vara att uppskatta ett stor tal, exempelvis hur lång tid det tar att räkna till 10 

000. Eller hur mycket en godispåse och en liter mjölk kostar i affären för att ta reda på om 

pengarna räcker. Till hjälp för att kunna göra enklare uppskattningar eller överslagsräkning 

kan man använda sig av referenspunkter. Genom erfarenhet bygger vi upp en kunskapsbank. 

Det innebär att man kan känna igen en samling av saker om ca 7–8 stycken utan att behöva 

räkna dem. Vidare är det oftast lättare att tänka i par om 10 eller 20. En annan strategi är att 

tänka i halvor, eller i 50 %. Det kan vara kunskap som att om man adderar två-siffriga tal blir 

svaret under 200, eller att 0.8 är närmare 1 än 0.5  (McIntosh, 2008; Mcintosh et al., 1992). 

Grundläggande aritmetisk kompetens betyder att eleverna kan utföra enkla räkneoperationer. 

Med det menas omvandling av små uppsättningar av de fyra räknesätten (Sayers & Andrews, 

2015). Det är viktigt att sambandet mellan de fyra räknesätten synliggörs, då det inte är 

självklart för alla (Mcintosh et al., 1992). Medvetenhet om talmönster innebär att eleverna 

utvecklas och kan identifiera ett felande tal i en enkel sekvens av olika tal (Sayers & 
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Andrews, 2015). Dessa olika aspekter är till viss del beroende av varandra för att kunna få en 

djupare förståelse. Synliggör man inte dessa sammanband så kan det resultera i att eleverna 

kan räkna, men har inte förståelsen att siffran fyra är mindre än siffran sex (Sayers & 

Andrews, 2015).  

2.3.1 Problemlösning och taluppfattning     

Vid problemlösning måste eleverna behärska olika metoder eller strategier för att kunna lösa 

uppgiften. Det kan vara multiplikationstabellen eller genomföra additionsräkning eller 

subtraktionsräkning (Skolverket, 2016a). Att kunna välja mellan olika strategier för att lösa 

olika problem anses vara en viktig matematisk kunskap (Mcintosh et al., 1992). I 

kommentarsmaterialet till kursplanen för matematik beskrivs problemlösning som en viktig 

kunskap när det kommer till ”att använda matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer 

likasom att kunna resonera matematiskt… kunna reflektera över och värdera rimligheten i 

resultatet i relation till problemet” (Skolverket, 2011, s. 8). Den definitionen av 

problemlösning gör att problemlösningsförmågan kan ses som en central aspekt av 

taluppfattningen.  

2.4 Matematiska förmågor  

De fem matematiska förmågorna är; problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, 

procedurförmåga, resonemangsförmåga samt kommunikationsförmåga.  

    Problemlösningsförmågan innebär att eleven ska genom matematiken kunna lösa olika 

problem. De ska visa en tanke bakom de strategier samt metoder som väljs. Undervisningen 

ska syfta till att eleven konstruerar problem. Vidare ska eleven reflektera över resultatet samt 

varför det blev som det blev. Genom matematikens uttrycksformer ska eleven få kunskaper 

kring hur matematiska situationer kan tolkas i det vardagliga livet. När eleven slutar årskurs 

tre ska hen ha godtagbara kunskaper om hur man löser enklare problem som återfinns i 

situationer nära eleven. Eleven ska kunna beskriva hur hen går tillväga vid olika uträkningar 

(Skolverket, 2016a). Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) definierar problemlösning som 

en förmåga att kunna formulera, representera samt lösa matamatiska problem. Vidare menar 

de att eleverna ofta stöter på problem som är tydligt angivna. Det medför att i den verkliga 

världen, kan de få svårigheter att räkna ut det specifika problemet för att sedan kunna lösa 

problemet. Därför är det viktigt att eleverna får vara delaktiga och formulera olika typer av 

problem, som de sedan ska lösa.  
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    Begreppsförmågan innebär att eleven ska kunna använda samt analysera olika begrepp och 

vad det finns för samband mellan dessa. Olika begrepp kan vara naturliga tal och vidare hur 

dessa anger antal och ordning. Det innefattar även positionssystemet, och att kunna beskriva 

olika begrepps egenskaper med hjälp av exempelvis symboler eller konkret material 

(Skolverket, 2016b). Kilpatrick et al., (2001) menar att begreppsförmågan innebär att eleverna 

har en förståelse för matematiska begrepp, operationer samt relationer mellan dessa.  

    Procedurförmågan betyder att eleven kan välja samt använda sig av procedurer som ses om 

lämpliga i relation till uppgiften. Dessa procedurer kan användas vid beräkningar av naturliga 

tal exempelvis. Olika procedurer kan vara överslagsräkning, huvudräkning, dubbelt/hälften 

och sambanden mellan dessa samt skriftliga metoder. Dessa procedurer ska eleven sedan 

använda sig av i olika typer av situationer. Vid huvudräkning ska eleven kunna göra 

beräkningar inom de fyra räknesätten i heltalsområdet 0–20. Vid skriftliga metoder inom 

addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga metoder inom heltalsområdet 

0–200. Hen ska ha grundläggande kunskaper om de fyra olika räknesätten. Eleven kan visa 

det genom att beskriva tal inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven ska veta hur 

bråk kan uttryckas (som helhet och del av tal) och sambandet till naturliga tal. Vidare kan hen 

namnge delarna som enkla bråk (Skolverket, 2016b). Procedurförmågan menar Kilpatrick et 

al. (2001) innebär att eleverna kan utföra procedurer i matematik med en flexibilitet samt 

korrekthet. Vidare har eleverna en förmåga att vara effektiva och ändamålsenliga.   

    Resonemangsförmågan innebär att eleven ska kunna ”föra och följa matematiska 

resonemang” (Skolverket, 2016a, s.56). Det innebär att eleven kan göra bedömningar vid 

enklare uträkningar och uppskattningar. Vidare kan hen bedöma om dessa är rimliga eller 

inte. Eleven ska kunna resonera kring de procedurer och räknesätten hen väljer (Skolverket, 

2016a). Kilpatrick et al. (2001) tolkar resonemangsförståelsen att man kan föra ett logiskt 

tänkande, reflektion, förklaringar samt motivera logiskt.  Vidare menar de att 

resonemangsförståelsen kan ses som ett lim i matematiken. Det är den som håller samman allt 

och skapar möjligheter till inlärning. Det används till att navigera sig igenom all fakta, 

metoder, begrepp med mera.  

    Till sist innebär kommunikationsförmågan att eleven kan, genom att använda sig av ett 

matematiskt språk, kommunicera matematik. Det sker både i matematiska och vardagliga 

sammanhang. Eleven ska kunna ställa frågor som anses vara aktuella till ett specifikt ämne. 
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Vidare ska eleven med hjälp av olika matematiska begrepp kunna kommunicera kring olika 

symboler inom matematiken exempelvis (Skolverket, 2016a).   
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3 Analysramverk 

Syftet med studien är dels att utveckla ett verktyg som lärare kan använda sig av i praktiken 

vid analyser av digitala matematiska spel. Analysverktyget ska kartlägga vilka matematiska 

förmågor de digitala spelen erbjuder eleverna i årskurs 1–3 samt inom området taluppfattning. 

I detta kapitel beskrivs hur analysverktyget bestående av analytiska frågor kopplade till 

respektive förmåga inom taluppfattningen utformas. Analysverktyget som studien utgår ifrån 

är ramverket Mathematical Competency Research Framework (MCRF) (Lithner et al., 2010). 

Slutligen berörs hur analysverktyget relaterar till studien.   

3.1 Problemlösningsförmåga 

Lithner et al., (2010) tolkar problemlösning som en förmåga att hantera problem enkelt 

uttryckt. Problemlösning kan tolkas som att man har en uppgift, men inte vet vilken typ av 

metod man ska använda sig av för att lösa uppgiften. Ett problem kan alltså inte tolkas som en 

rutinuppgift (Lithner et al. 2010). Men exakt vad ett problem innebär beror på den enskilde 

elevens kunskapsnivå. Det innebär att läraren måste bedöma utifrån fall till fall om det är en 

problemlösning för just den eleven eller inte (Skolverket, 2011). Denna kunskap är något som 

lärare förutsätts att ha. Ytterligare en aspekt på problemlösning är att eleverna ska kunna visa 

hur de går tillväga för att lösa ett problem. Vidare ska eleven kunna bedöma om resultatet är 

rimligt gentemot problemet (Skolverket, 2011). Ur taluppfattningen kopplas följande aspekter 

från taluppfattningen enligt Mcintosh et al., (1992) samt Sayers och Andrews (2015); 

taligenkänning, ramsräkning, antalskonservatorn, ”quantity discrimination”(Sayers & 

Andrews, 2015), medvetenheten om olika representationer av tal, uppskattning, 

grundläggande artimetisk kompetens samt medvetenhet om talmönster. 

3.1.1 Analysfrågor 

1. Innehåller det problem där en för eleven okänd metod behöver användas? 

2. Får eleven beskriva sitt tillvägagångssätt? 

3. Får eleven bedöma om resultatet är rimligt? 

3.2 Begreppsförmåga 

Lithner et al. (2010) menar att matematiken bygger på vad som kan kallas för abstrakta 

matematiska enheter. Dessa kan vara olika begrepp och när vi använder oss av matematiken 

måste vi ta hänsyn till dessa och relationen emellan dem. Det anses oftast vara lättare att tänka 

på något mer konkret eller verkligt som kan kopplas till siffrorna. Men det är viktigt att 
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siffrorna inte förlorar sin betydelse. Exempelvis kan man tänka på en kloss istället för siffran 

1. Med det är fortfarande viktigt att det bara är en kloss som eleven tänker på. Tänker eleven 

på två klossar, men tror att det är samma kvantitet som siffran 1, blir det problematiskt. Det 

behöver inte heller vara enbart i tanken, utan eleven kan konkret sitta med klossar som ett 

hjälpmedel. Detta menar Lithner et al. (2010) kan definieras som konkreta ersättare, psykiska 

eller verkliga. I denna studie representerar konkreta hjälpmaterial de som finns i de digitala 

spelen. Exempelvis pengar i spelen räknas som ett konkret hjälpmedel, även fast eleven inte 

fysiskt sitter med leksakspengar. Skolverket (2011) menar att positionssystemet ger eleverna 

en förståelse för vilket värde siffor har beroende på vilken plats den står i talet. Exempelvis i 

talet 32 får siffran 3 värdet tiotal och siffran 2 ental. Det i sin tur betyder att eleven kan skriva 

en oändlig mängd med tal med hjälp av siffersymbolerna. För att kunna se sambanden mellan 

olika begrepp kan eleven förklara samma begrepp på olika vis. Exempelvis att 6 löv är samma 

mängd som siffran 6 (Skolverket, 2011). Aspekterna inom taluppfattning enligt Mcintosh et 

al., (1992) samt Sayers och Andrews (2015) som berör begreppsförstålsen är taligenkänning, 

”quantity discrimination”(Sayers & Andrews, 2015), samt antalskonservatorn.   

3.2.1 Analysfrågor 

1. Får eleven använda matematiska begrepp? 

Exempelvis använda siffror, antal och ordning av tal eller använda olika typer av 

hjälpmaterial.  

2. Får eleven se sambanden mellan olika begrepp? 

Exempelvis förklara samma begrepp på olika vis, använda positionssystemet eller att se 

sambanden mellan ett tal och mängd.    

3.3 Procedurförmåga 

Lithner et al., (2010) menar att procedurförmågan innebär att man kan hantera olika 

matematiska metoder. I det här sammanhanget menas matematiska metoder som en sekvens 

av aktiviteter där man genom att hantera olika matematiska begrepp löser en uppgift. Det kan 

vara att omformulera information till en algoritm (Lithner et al., 2010). Genom att ha goda 

kunskaper om olika metoder kan eleven identifiera vilken metod som passar bäst sett till 

uppgiften. Vidare kan eleven använda metoden på ett i huvudsak fungerande sätt. Det gör att 

istället för att fokusera på att försöka göra beräkningar, kan eleven fokusera på att lösa svårare 

problem (Skolverket, 2011). Aspekterna inom taluppfattning enligt Mcintosh et al., (1992) 

samt Sayers och Andrews (2015) som berör procedurförmågan är ramsräkning, ”quantity 
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discrimination”(Sayers & Andrews, 2015), medvetenhet om olika representationer av tal samt 

uppskattning. Skriftliga metoder anses i det här sammanhanget även vara att eleven får skriva 

talet med exempelvis fingret på surfplattan eller använda datorns siffertangenter.  

3.3.1 Analysfrågor 

1. Får eleven använda olika matematiska metoder? 

2. Får eleven välja mellan olika metoder för att kunna lösa uppgiften? 

Exempel på olika metoder är; dela upp olika tal, överslagsräkning vid naturliga tal, 

huvudräkning inom de fyra olika räknesätten, skriftliga metoder, dubbelt/hälften, bråk 

samt hur dessa kan delas upp i helhet/del.  

3.4 Resonemangsförmåga 

Lithner et al., (2010) menar att resonemangsförmåga innebär att man kan föra ett logiskt 

matematisk tänkande. Deras definition av resonemang är att det är en handling som motiveras 

av val och slutsatser av matematiska resonemang. Vidare menar de att resonemang har en 

tydlig inriktning mot problemlösning och modellering (Lithner et al., 2010). Skolverket 

(2011) menar att resonemang innebär att man kan motivera varför slutsatserna är sanna eller 

rimliga kopplat till de matematiska begreppen i resonemanget. För att kunna föra ett logiskt 

resonemang måste eleven ha en kännedom om att all matematik har ett sammanband. Dessa 

är konstruerade och genom att resonera kan dessa sammanband upptäckas, eller återupptäcka. 

Att resonera innebär att eleven kan argumentera för sina val och slutsatser i en miljö som inte 

är välbekant för eleven. Det är lika viktigt för eleven att själv kunna föra ett resonemang, som 

det är att kunna följa någon annans resonemang. Ytterligare en aspekt inom 

resonemangsförmågan är att kunna bedöma rimligheten i en uträkning eller uppskattning 

(Skolverket, 2011). Ett resonemang för årskurs 3 skulle exempelvis kunna vara att en köttbit 

för 59 kr och ett smörpaket för 38 kr kostar ungefär 100 kr. Det för att 59 är nästan 60, och 38 

är nästan 40. Dessa tillsammans blir då ungefär 100. Vidare kan man resonera att det ska 

subtraheras 3 ifrån 100. Eftersom att 59 + 1 = 60 och 38 + 2= 40, 1 + 2 = 3. 100 – 3 = 97. Då 

kostar en köttbit och ett smörpaket exakt 97 kronor och första uppskattningen på 100 kronor 

kan ses som ett rimligt svar (Mcintosh et al., 1992; Sayers & Andrews, 2015). Aspekterna 

inom taluppfattning enligt Mcintosh (1992) samt Sayers och Andrews (2015) som berör 

resonemang är; ”Quantity discrimination” (Sayers & Andrews, 2015), medvetenheten om 

olika representationer av tal, uppskattning samt grundläggande artimetisk kompetens.  
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3.4.1 Analysfrågor   

1. Får eleven föra ett logiskt resonemang?  

Exempelvis argumentera för att enklare bedömningar och uppskattningar är korrekta.  

Det kan vara att motivera val och slutsatser.   

2. Får eleven följa ett logiskt resonemang?  

Exempelvis bedöma om enklare uträkningar och uppskattningar kan ses som korrekta.  

3.5 Kommunikationsförmåga  

Enligt Lithner et al., (2010) menas kommunikationsförmågan att man har en förmåga till att 

kommunicera inom matematiken. Det kan exempelvis vara genom symboler. Det betyder att 

det måste finnas en sändare och en mottagare. Mellan dessa två måste det även finnas ett 

mellanläge där informationen finns. Sändaren kan vara exempelvis ett läromedel, mottagaren 

en elev och mellanläget kan vara auditiv (lyssna/samtala) eller fysisk (skriva, trycka eller 

gester) (Lithner et al., 2010). Att kommunicera betyder i det här sammanhanget att man 

utbyter matematisk information och tankegångar. Detta kan ske skriftligt, muntligt eller med 

hjälp av olika uttrycksformer som tal. Det är en viktig kunskap att kunna beskriva samma sak 

med olika tillvägagångssätt eller beskriva sitt tillvägagångssätt. Exempelvis att kunna forma 

siffran 3 och samtidigt kunna visa kvantiteten 3 med pinnar eller något annat konkret material 

(Skolverket, 2011). Alla åtta aspekter från taluppfattningen enligt Mcintosh (1992) samt 

Sayers och Andrews (2015) berörs i kommunikationsförmågan.      

3.5.1 Analysfrågor 

1. Får eleven kommunicera matematik?  

Exempelvis skriftlig kommunikation med hjälp av symboler, muntlig kommunikation, 

beskriva samma sak på olika sätt eller beskriva sitt tillvägagångssätt av beräkningarna.  

2. Finns det en sändare/mottagare?  

Exempelvis en applikation motsvarar sändare och en elev motsvarar en mottagare.  

3.6 Analysverktyget 

Analysverktyget i studien utgår från ramverket MCRF (Lithner et al., 2010), men anpassas 

efter området taluppfattning. MCRF används för att analysera vilka aspekter av matematiskt 

kunnande som exempelvis olika matematikuppgifter erbjuder. Lithner et al. (2010) delar in 

analysverktyget i sex olika aspekter; problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, 

procedurförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga samt sambandsförmåga. 

Vidare delar de även in analysverktyget i tre olika aspekter relaterat till förmågorna; tolka, 
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använda och göra samt bedöma. Det analysverktyget kallas för Competency-Related 

Activities (CRA). För att göra analysverktyget hanterbart för lärare i praktiken valdes det att 

byta ut CRA-verktyg mot relevanta aspekter från taluppfattningen enligt Lgr11:  

 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas 

för att ange antal och ordning. 

 Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och 

symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.  

 Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk 

samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

 Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.  

 De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning 

och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i 

olika situationer.  

 Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

(Skolverket, 2016a, s. 56) 

I samband med detta valdes även sambandsförmågan bort, då den inte uttrycks som en 

specifik förmåga enligt kursplanen för matematik i Lgr11. I anslutning till varje förmåga 

formuleras det några analysfrågor. Dessa används sedan i analysen av de digitala matematiska 

spelen. Se bilaga 2 för kodningsmanualen för analysfrågorna. Syftet med analysverktyget var 

att analysera huruvida de digitala matematiska spelen kopplades till förmågorna i kursplanen 

för matematik. Boesen, Lithner och Palm (2016) menar att om MCRF ska vara ett användbart 

analytiskt verktyg behöver det interageras med förmågorna i kursplanen för matematik. Det 

finns även en möjlighet att de digitala matematiska spelen, tillskillnad från MCRF, erbjuder 

fler än en förmåga till eleven. 
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4 Metod 

För att kunna samla in data samt analysera resultatet behövs det någon form av metod. En del 

av syftet med studien var att utveckla ett analysverktyg som lärare i praktiken skulle kunna 

använda sig av för att analysera huruvida de digitala spelen erbjöd de fem förmågorna inom 

matematik och ämnet taluppfattning. I detta kapitel beskrivs innehållsanalys som metod, 

genomförandet samt forskningsetiska reflektioner. Vidare tas begränsningar med studien upp 

samt reabilitet, valididet och generaliserbarhet.  

4.1 Innehållsanalys  

Utifrån studien syfte ansågs etnografisk innehållsanalys vara aktuell som metod. Det eftersom 

att syftet var att de digitala spelen skulle analyseras gentemot redan förbestämda kategorier. 

Nämligen de fem matematiska förmågorna enligt Lgr11 i kursplanen. I sådana fall är 

etnografisk innehållsanalys kompatibelt att använda enligt Bryman och Nilsson (2011). Att 

skapa kategorier innan menar de att risken för att forskaren inkluderar sina egna tolkningar 

vid insamlingen av data minskar. Men dessa kategorier är inte absoluta. Genom att först 

bekanta sig med olika dokument skapas dessa kategorier som kan styra insamlingen av data. 

Därefter påstår de att kategorierna bör prövas i en testanalys. Det betyder att kategorierna kan 

behöva justeras beroende på vad testanalysen synliggör. Efter denna testanalys och eventuella 

ändringar kan schemat användas för att samla in data från dem tänkta dokumenten. Vidare 

menar de att innehållsanalys kan användas vid analyser av exempelvis ett elektroniskt 

dokument. Även fast denna metod oftast kopplas ihop vid analyser av massmedia, är den 

kompatibel vid analyser inom andra områden. Forskningsfrågorna i studien som berör hur 

något beskrivs samt vad som erbjuds, anses de vara aktuella frågor inom etnografisk 

innehållsanalys. En fördel med innehållsanalys enligt dem är att den kan tolkas som icke-

reaktiv. Med det menas att fenomenen som ska studeras är till viss del inte beroende av 

forskarens närvaro. Men det menas också att analysen är beroende av kvalitén på det aktuella 

dokumentet. Ett viktigt steg i innehållsanalyser är att skapa koder enligt dem. Det innefattar 

en kodningsmanual, se figur 1, samt ett kodningsschema, se tabell 1 (Bryman & Nilsson, 

2011).  
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Figur 1. Bild av hela kodningsmanualen som skapats av författaren. 

I kodningsschemat ska det återfinnas all information som handlar om innehållet som ska 

analyseras enligt Bryman och Nilsson (2011). 

 

Tabell 1  

Ifyllt kodningsschema som visar hur man med hjälp av kodningsmanualen kan tolka data 
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kodningsmanualen att i just denna fiktiva uppgift finns det ett problem med en okänd metod. I 

uppgiften får användaren använda matematiska begrepp och även analysera dessa begrepp. 

Vidare får användren använda olika matematiska metoder. Till sist får användaren följa ett 

matematiskt resonemang. Kodningsmanualen samt kodningsschemat har utformats med idéer 

från Bryman och Nilsson (2011), men med vissa förenklingar. Eftersom att 

kodningsmanualen samt schemat ska vara enkelt att använda i praktiken.            

4.2 Genomförande 

För att hitta ett analysverktyg som redan använts för att analysera digitala verktyg gjordes en 

litteratursökning inom ämnet game-based learning mathematics. Som tidigare påpekats i 

texten så finns det i dagsläget inte mycket forskning kring analyser av just digitala 

matematiska spel kopplat till förmågorna i matematik enligt Lgr11. Det gör att urvalet av 

ramverk redan i början av studien blev begränsat. En avgränsning med studien är att den 

enbart analyserar taluppfattning som kursplanen för matematik (Skolverket, 2016) berör. Den 

avgränsningen gjordes för att analysverktyget skulle kunna med lätthet användas av lärare i 

praktiken. Det kunde inte innehålla allt för många delar inom matematiken som skulle 

analyseras.  

    Kodningsmanualens frågor skapades utifrån MCRF (Lithner et al., 2010), kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2016a) samt kommentarsmaterialet (Skolverket, 2011) för kursplanen 

i matematik. Vidare gjordes det en kort testanalys som enligt Bryman och Nilsson (2011) 

skulle kunna synliggöra vilka aspekter som behövs förklaras tydligare eller vilka begrepp som 

kan ses som centrala. Testanalysen av Mingo matte 1 uppmärksammade att begreppsförmågan 

samt procedurförmågan behövdes specificeras genom att ge tydligare exempel på hur dessa 

skulle tolkas. Dessa exempel lades till. Ordet procedur byttes ut till metoder för att förtydliga 

i analysfrågorna samt exemplen. Efter dessa förändringar gjort, genomfördes datainsamlingen 

i sin helhet på de digitala spelen. Efter att datainsamlingen var färdig och resultatet 

färdigställts, frågades en speciallärare om hen kunde prova analysverktyget. Detta gjordes på 

fyra uppgifter av Mingo matte 1; tiotal och ental addition (en spelare), tiotal och ental addition 

(två spelare), tiotal och ental subtraktion (en spelare) samt tiotal och ental subtraktion (två 

spelare). När specialläraren analyserat uppgifterna i Mingo matte 1 genomfördes ett kort 

reflekterande samtal om funktionen av analysverktyget samt förmågorna som hen ansåg 

beröras i uppgifterna. Där framgick det att hen ansåg att analysfrågorna berörde de 

matematiska förmågorna enligt Lgr11 (Skolverket, 2016a). Vidare ansåg hen att det, efter att 
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ha satt sig in i analysverktyget, var smidigt att använda. I början var det krångligt att förstå 

kodningschema samt hur resultatet skulle tolkas. En nackdel som hen ansåg var att 

analyseraren måste spela hela spelet i sin helhet, vilket även författaren höll med om. 

Ytterligare en aspekt som framkom var de olika synsätten på hur uppgifterna skulle spelas 

som författaren samt specialläraren hade. Dessa olikheter synliggörs nedan i resultatet.  

4.3 Urval av spel 

Första urvalet av spel, Mingo matte 1, gjordes i förväg och var därför ett målinriktat urval 

(Bryman & Nilsson, 2011). Det fanns ett intresse för hur passande spelet var i relation till 

förmågorna i kursplanen för matematik eftersom författaren använt spelet tidigare i 

undervisningen. För att kunna styrka urvalet av övriga spel valdes det att maila till alla 

verksamma lärare i en vald kommun. Dessa lärare arbetar i förskoleklass – åk 3 enligt 

kommunens hemsida. Se bilaga 2 för mailutskicket. Se tabell 2 för fördelningen av mail. 

Lärarna fick en roll som Bryman och Nilsson (2011) klassificerar som informanter. Lärarna 

informerade om vilka spel de använde istället för att exempelvis informera om hur de 

upplever spelen (Bryman & Nilsson, 2011). De flesta lärarna som svarade på mailet valde att 

svara med fler än ett spel som de använde i matematikundervisningen. Se tabell 3. 

 

Tabell 2  

Sammanställning av hur svaren från mailen fördelades 

 

 

 

 

Utifrån tabell 2 går det att utläsa att av 58 utskickade mail var det 23 stycken totalt som 

svarade. Det innebär att merparten, nämligen 35 stycken, inte lämnade ett svar. Av dem som 

svarade var det tre stycken som inte undervisade i matematik. Ytterligare tre använda sig inte 

av digitala spel i matematikundervisningen.  
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Tabell 3  

Sammanställning av vilka digitala spel samt hur många som använde det i matematikundervisningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån tabell 3 valdes elevspel.se samt Zcooly för att analyseras. Elevspel.se är en hemsida 

och på hemsidan valdes kategorin matematik. Vidare filtrerades spelen inom området 

taluppfattning. Kvar fanns tre spel, två valdes bort då de enligt hemsidan riktade sig mot 

årskurs 4–6. Spelet som analyseras var fler än/färre än. Zcooly har producerat nio olika spel. 

För att avgränsa spelen valdes enbart de spel som enligt google play (applikationsnedladdare 

till androida enheter) berörde någon del av taluppfattning. Kvar blev sex stycken spel. Utav 

dessa sex valdes tre bort. Ett spel gick enbart att ladda ned till Apples produkter, som inte 

fanns att tillgå under studiens tidsspann. Två stycken var ålderspannet för stort, då dessa 

inriktade sig till årskurs 2–5. Det fanns inte någon tydlig avgränsning vad som hörde till 

respektive årskurs i spelen. De tre spelen som analyserades var affären åk 1 & förskola, 

affären åk 2 samt affären åk 3. En beskrivning av spelen från utvecklarna finns i bilaga 4. I 

spelen analyseras enbart de uppgifter som berör någon aspekt av taluppfattningen. Det 

innebär att alla uppgifter i vissa spel inte analyseras. För en översikt över inkluderade 

uppgifter i analysen se bilaga 5. Antal uppgifter som analyserades var totalt 155 stycken. En 

uppgift menas i det här sammanhanget en spelomgång i spelet. I Mingo matte 1 är en uppgift 

exempelvis en spelomgång 10-kamrater inom addition och en spelare. I affären-spelen är en 

uppgift ett uppdrag i spelet. Exempelvis stå i kassan en gång eller mata hamstrarna en gång. I 



26 

 

fler än/färre än är en uppgift en nivå i spelet. En nivå innehåller tio likadana frågor. För att 

kunna utskilja skillnader mellan de olika digitala spelen valdes det att resultatet skulle räknas 

ut procentuellt.   

4.4 Forskningsetiska reflektioner 

Studien berör ingen forskningsetisk känslig information. Däremot informerades lärarna via 

mailet vad syftet med studien var. De fick själva bestämma om de önskade att svara eller inte. 

Vidare användes enbart lärarnas svar i sammanställningen, inga namn återfinns eller går på 

något vis att återkoppla till en specifik person. Svaren som läraren gav användes enbart i 

studien. De digitala spelen, och företagen bakom, som valdes att analyseras hade författaren 

ingen koppling till. Som synliggörs ovanför valdes spelen utifrån vad lärarna svarade. 

Företagen bakom de digitala spelen hade ingen möjlighet att påverka resultatet exempelvis så 

att det skulle gynna dem själva. Till sist publicerades resultatet så fort studien var klar. Det för 

att inte underhålla någon från informationen. Det betyder att studien uppfyller de fyra olika 

forskningsetiska kraven för god forskningsed; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Björkdahl Ordell, 2007).     

4.5 Reabilitet, validitet samt generaliserbarhet   

Som synliggörs i tabell 2 var svarsfrekvensen låg. Det gör att det inte går att generalisera 

vilka digitala spel som användes inom kommunen. Däremot går det att utläsa några spel som 

används i undervisningen just nu av några lärare. För att öka svarsfrekvensen borde det ha 

lagts till i mailet att svar önskades även från dem som inte använde sig av digitala verktyg 

eller inte undervisade i matematik. En viss procent svarade eventuellt inte eftersom att de 

ansåg att frågan inte var relevant för dem.  

    Enligt Bryman och Nilsson (2011) ökar interbedömarreabiliteten genom att använda sig av 

tydliga kategorier i kodningsmanualen. Det betyder att andra personer med hjälp av 

kodningsmanualen ska kunna genomföra samma studie. Vidare menar de att en 

kodningsmanual kan öka validiteteten, det genom att analysfrågorna avser att faktiskt mäta 

det som ska mätas. För att veta om analysfrågorna mäter rätt sak, kan man fråga övriga 

kunniga personer om deras åsikt. De menar att det i sådana fall innebär att ytvaliditeten kan 

ses som hög. Detta gjordes och hen som tillfrågades var verksam speciallärare i årskurs 1–3. 

Hen ansågs därför vara passande att tillfråga för att prova analysverktyget.  
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5 Resultat och analys 

Detta kapitel berör delen av syftet med arbetet som innefattade att prova analysverktyget med 

hjälp av några digitala spel, vilka inriktar sig på taluppfattning för årskurs 1–3. Resultaten är 

en sammanställning från datainsamlingen samt resultatet från speciallärarens datainsamling. 

Vidare redovisas kortfattat vad varje spel i huvudsak berör för område inom förmågorna, och 

resultaten analyseras. Till sist berörs första delen av syftet, hur analysverktyget fungerade vid 

datainsamlingen.   

5.1 Problemlösningsförmåga 

Resultatet visar att ingen av applikationerna berör att eleverna fick bedöma om deras resultat 

kunde ses som giltigt. Två applikationer erbjöd inte någon problemlösning alls till eleverna, 

medan tre stycken gjorde det. Se tabell 4. 

 

Tabell 4  

Resultatet från analysverktyget som berör problemlösningsförmågan 

 

Det går att utläsa att i Affären åk 1 & förskola berör 65 % av uppgifterna ett problem. Medan 

det i Affären åk 2 enbart berör 22 % samt 39 % i Affären åk 3. Att eleven får beskriva sitt 

tillvägagångssätt skiljer sig inte så mycket mellan affären-spelen. Utan det ligger kring hälften 

av uppgifterna som berör den aspekten i alla tre digitala spel. Se figur 2 för ett exempel på en 

problemlösning från ett digitalt spel. Den uppgiften har klassificerats som att användaren får 

använda en för hen okänd metod. Vidare får användaren även beskriva sitt tillvägagångssätt. 
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Figur 2. Från Zcooly – affären åk 2. 

Först får användaren läsa samt lyssna på frågan. Det beskrivs inte vilket räknesätt användaren 

ska använda sig av för att kunna lösa problemet. Det står inte heller vad personen vill köpa, 

mer än 1 muffins. Det finns flera olika strategier som användaren kan använda sig av. 

Exempelvis kan användaren välja att räkna 100 – 40 = 60. Den andra saken ska då kosta max 

60 kronor. Användare kan välja att räkna 40 + _ = 100. Här ska 40 adderat med något (60) 

tillsammans bli 100 kronor. Uppgiften visar även hur eleven kan få beskriva sitt räknesätt. Det 

för att användaren får dra först en muffins till den gröna brickan, därefter en triangel som 

kostar 60 kronor. I nästa steg får användaren dra 100-kronorssedeln till kassan och dra i 

kassaspaken. Den här designen har de flesta av uppgifterna som analyseras som ett problem. 

Affären-spelen som berör att användaren får redovisa sitt tillvägagångssätt är i samma 

struktur som ovanför. Användaren får redovisa sitt tillvägagångssätt med hjälp av pengar samt 

genom att dra föremål och pengar dit dem ska. Se figur 3 för en uppgift som synliggör 

ytterligare en problemlösning. Den uppgiften har klassificerats som ett problem där 

användaren ska lösa uppgiften med en okänd metod.   

 

Figur 3. Från Zcooly – Affären åk 2. 
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Först får användaren läsa/lyssna på beskrivningen som är att mata hamstrarna från lägst till 

högst. Men hur man ska avgöra vad som är lägst respektive högst anges inte. Användaren kan 

välja att överslagsräkning inom naturliga tal. Exempelvis överslagsräkna vilken 

hundratalssiffra är lägst. Eller så kan användaren välja att uppskatta. Exempelvis så borde 

rimligvis 50 vara minst eftersom att alla andra är över 100. Därefter kan användaren ta hjälp 

av positionssystemet genom att kolla på hundratalen för att se vilken som är minst (120). 

Därefter kan man fortsätta på samma vis (210, 340, 430 och 500). Den här strukturen har 

övriga uppgifter som bedömts beröra ett för eleven okänt problem.  

5.2 Begreppsförmåga 

Resultatet från analysverktyget visar att samtliga uppgifter i alla digitala spel berörde att 

användaren fick använda matematiska begrepp. Se tabell 5. 

 

Tabell 5 

Resultatet från analysverktyget som berör begreppsförmågan 

 
Skillnader bland applikationerna syns vid Mingo matte 1. Där synliggörs sambanden mellan 

begreppen i 3 % av uppgifterna. I fler än/färre än berörs även sambandet mellan begreppen i 

alla uppgifter. Affären åk 3 berör nästan alla, nämligen 92 % av uppgifterna. Affären åk 1 & 

förskolan berör 84 % medan Affären åk 2 berör sambandet mellan begreppen minst av 

affären-spelen med 78 %. Se figur 4 för en uppgift som har klassificerats som att användaren 

får använda samt analysera sambanden mellan olika matematiska begrepp. 
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Figur 4. Från elevspel.se – fler än/färre än. 

Användaren ska skriva ett tal med hjälp av siffor som har tre fler hundratal än 254 (554). 

Siffrorna anger ordningen av tal. Vidare får användaren analysera sambanden mellan de olika 

siffrorna genom att använda sig av positionssystemet. I fler än/färre än ansågs begrepp vara 

siffor. I affären-spelen fick användaren även använda sig av hjälpmedel (pengar) för att se 

sambandet mellan ett tal och mängd. I Mingo matte 1 fick användaren använda sig av enbart 

siffor som matematiskt begrepp. I figur 5 visar en uppgift som även denna har klassificerats 

som att användaren får använda samt analysera sambandet mellan olika matematiska begrepp 

kan beskrivas.  

 

Figur 5. Från Mingo matte 1. 

I denna uppgift ska användaren vända på två löv åt gången för att synliggöra olika siffror. 

Dessa två ska sedan subtraheras och summan ska bli 10. Det kan exempelvis vara 18 – 8, 16 – 

6, 13 – 3 osv. Det finns två löv där summan inte blir 10, exempelvis 18 – 5. Vänder 

användaren på fel löv så vänds dessa tillbaka själva. Begreppen som användaren får använda 

är siffror. Vidare får användaren se sambanden mellan begreppen, nämligen hur 10 kan 

representeras på olika vis.  
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5.3 Procedurförmåga  

Resultatet av analysverktyget synliggör att alla applikationer berörde att användaren fick 

använda sig av olika matematiska metoder. Ytterligare tre av applikationerna berörde även att 

användaren fick välja mellan olika metoder, medan två inte berörde denna aspekt alls. Se 

tabell 6.   

 

Tabell 6  
Resultatet från analysverktyget som berör procedurförmågan 

 

Affären åk 3 berör nästan alla uppgifter matematiska metoder (95 %). Däremot berörs enbart 

78 % i Affären åk 2 samt 73 % i Affären åk 1 & förskolan. I Mingo matte 1 får användaren 

inte välja mellan olika metoder, samma i fler än/färre än. Skillnaden mellan affären-spelen 

synliggörs vid Affären åk 2. Där berör enbart 33 % att användaren får välja mellan olika 

metoder. Att välja mellan olika metoder innebär att användaren får välja, enligt beskrivningen 

av uppgiften, mellan exempelvis addition och subtraktion. I figur 6 finns en uppgift som har 

klassificerats som att användare får använda samt välja mellan olika matematiska metoder.  

 

Figur 6. Från Zcooly – åk 1 & förskola. 
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I uppgiften får användaren läsa/höra frågan. Vidare ska användaren dra osten till den gröna 

brickan. Därefter får användaren välja en till vara som tillsammans med osten ska bli 20 

kronor. Det gör att användaren får välja mellan olika metoder för att kunna lösa uppgiften. 

Man kan räkna addition (19 + _ = 20) eller subtraktion (20 – 19 = 1). I Mingo matte 1 berörs 

huvudräkning inom de fyra räknesätten. Fler än/färre än berörs både huvudräkning inom 

addition och subtraktion, skriftliga metoder samt uppdelning av tal. I de analyserade 

uppgifterna av affären-spelen som berör matematiska metoder är det; huvudräkning inom 

addition och subtraktion, uppdelning av tal, dubbelt/hälften samt överslagsräkning inom 

naturliga tal. Affären-spelen där uppgifterna berör att användaren får välja olika metoder är i 

samma stuk som ovanför. Oftast är det att välja mellan addition eller subtraktion, men även 

överslagsräkning vid naturliga tal. 

5.4 Resonemangsförmåga 

Analysen av resonemangsförmågan visar att inget av spelen berörde att eleverna får föra samt 

följa ett logiskt resonemang. Se tabell 7. 

 

Tabell 7 

Resultatet från analysverktyget som berör resonemangsförmågan 

 

 
 

Detta resultat kan tolkas som att analysverktyget inte analyserar förmågan resonemang.   

5.5 Kommunikationsförmåga 

Resultatet av kommunikationsförmågan synliggör att samtliga spel berör att eleverna får 

kommunicera matematik på något vis. Se tabell 8. 
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Tabell 8 

Resultatet från analysverktyget som berör kommunikationsförmågan 

 

I alla fall rör det sig om skriftlig kommunikation genom att använda sig av symboler som tal. 

I samtliga uppgifter finns det även en mottagare/sändare. Se figur 7 för en uppgift som berör 

kommunikationsaspekterna. Denna uppgift har klassificerats att beröra båda aspekterna inom 

kommunikationsförmågan.   

 

Figur 7. Från affären åk 1 & förskolan. 

I uppgiften får användaren fortsätta det påbörjade mönstret. Det betyder att uppgiften blir en 

sändare, användaren fungerar som en mottagare av problemet. Mellanläget är fysiskt genom 

att dra rätta hamstrarna med siffor på till den rätta platsen. Den här typen av uppgifter berör 

då skriftlig kommunikation med hjälp av tal. Ytterligare en uppgift som har klassificerats som 

att beröra båda aspekterna inom kommunikation syns i figur 8.  
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Figur 8. Från elevspel.se – fler än/färre än. 

I den här uppgiften får användaren kommunicera matematik skriftligt med hjälp av symboler. 

Det genom att skriva 5360 i svarsrutan. Även här ses uppgiften som en sändare, mottagen är 

användren samt mellanläget som är fysiskt genom att skriva. Skriva i det här sammanhanget 

innebär att använda datorns sifferknappar och inte skriva fysiskt med penna/papper. För att 

kunna kommunicera matematik kan man anse att följande aspekter från taluppfattningen är 

relevanta; taligenkänning, ramsräkning, antalskonservatorn, ”Quantity discrimination” 

(Sayers & Andrews, 2015), medvetenheten om olika representationer av tal, uppskattning 

samt medvetenheten om talmönster (Mcintosh et al., 1992; Sayers & Andrews, 2015).     

5.6 Resultat från specialläraren 

Specialläraren kommer hädanefter i stycket att refereras som A. Författaren kommer refereras 

som B hädanefter. Uppgifterna som redovisas i tabell 9 består av de fyra uppgifterna från 

Mingo matte 1. Nämligen; tiotal och ental addition (en spelare), tiotal och ental addition (två 

spelare), tiotal och ental subtraktion (en spelare) samt tiotal och ental subtraktion (två 

spelare). 
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Tabell 9 

Jämförelse av resultatet från analysverktyget av fyra uppgifter i Mingo matte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från A:s analys synliggör skillnader inom problemlösningsförmågan. A tolkade att 

alla fyra uppgifter i Mingo matte 1 berörde aspekten att eleverna fick bedöma om resultatet 

var rimligt. B bedömde att ingen uppgift berörde den aspekten. Vidare ansåg A att ingen 

uppgift berörde att sambanden mellan olika begrepp synliggjordes, medan B ansågs att det 

synliggjordes i 50 % av uppgifterna. A´s resultat synliggör att hen ansåg att i alla fyra 

uppgifter fick eleven välja mellan olika metoder. B ansåg att ingen av de fyra uppgiftera 

erbjöd detta till eleverna. Ytterligare en skillnad var att A bedömde att alla uppgifter berörde 

att eleverna fick följa ett logiskt resonemang. Vidare bedömdes det att 50 % av uppgifterna 

(där användaren fick spela två och två) berörde att eleverna fick föra ett logiskt resonemang. 

B tolkade att ingen av uppgifterna berörde dessa aspekter. I kommunikationsförmågan 

redovisar A´s resultat att ingen av de fyra uppgifterna berörde att eleverna fick kommunicera 

matematik. Något som B ansåg att alla fyra uppgifter berörde. I övrigt ses resultatet likartat. 

5.7 Analys 

Resultatet visar att mycket fokus läggs på kommunikationsförmågan. Det för att alla 

analyserade uppgifter berörde bägge aspekterna inom kommunikationsförmågan. Vidare 

läggs mycket fokus på begrepp samt procedurförmågan. Problemlösning följs tätt därefter 

medan ingen av de analyserade digitala spelen berör resonemangsförmågan. Det gör att man 
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kan, utifrån resultatet, ifrågasätta om analysverktyget verkligen mäter 

kommunikationsförmågan samt resonemangsförmågan.  

5.7.1 Problemlösningsförmågan 

Som tidigare påpekats är det svårt att definiera vad ett problem är. Det beror på individen som 

ska lösa uppgiften om det är ett problem eller en rutinuppgift (Skolverket, 2011). Men som 

Lithner et al., (2010) påstod var en problemlösning i uppgifterna när det inte specificerades 

vilken metod som behövde användas. Genom att spela spelen fick användaren lösa enklare 

problem samt beskriva tillvägagångssättet, något som skolverket (2016a) anser att eleverna 

skulle kunna i slutet av årskurs 3. Genom affären-spelen, som till viss del var 

verklighetsförankrade (priserna i spelen kan inte ses som verklighetsförankrade) synliggörs 

problem som eleverna kan stöta på i verkliga livet. Detta ansåg Kilpatrick et al., (2001) vara 

en aspekt av problemlösning. Däremot saknades det som de ansåg vara en viktig aspekt, att 

eleverna fick formulera problemen själva (Kilpatrick et al., 2001). I uppgifterna synliggörs 

kopplingen mellan problemlösning och taluppfattning. För att kunna lösa problemen 

behövdes kunskaper inom ramsräkning, antalskonservatorn, ”Quantity discrimination” 

(Sayers & Andrews, 2015), medvetenhet om olika representationer av tal, uppskattning samt 

grundläggande artimetisk kompetens.    

5.7.2 Begreppsförmågan 

Lithner et al., (2010) ansåg att matematiska begrepp innefattade bland annat att använda sig 

av olika material för att synliggöra sambandet mellan en siffra och kvantitet. I affären-spelen 

synliggjordes detta tydligt med hjälp av pengar. I Mingo matte 1 fick användaren istället 

förklara samma begrepp (10) på flera olika sätt. Att kunna förklara samma begrepp på flera 

olika vis ansåg Skolverket (2011) hjälpa eleverna mot att kunna se sambanden mellan olika 

begrepp (Skolverket, 2016a). Ytterligare ett exempel på att synliggöra sambanden mellan 

olika begrepp enligt skolverket (2011) var positionssystemet. Positionssystemet användes i 

vissa av uppgifterna i affären-spelen samt i båda uppgifterna i fler än/färre än. Genom att 

uppgifterna i de digitala spelen på något vis berörde siffror erbjöds aspekten taligenkänning 

enligt Mcintosh et al., (1992) samt Sayers och Andrews (2015). Vidare anses aspekten 

antalskonservarton beröras i de uppgifter där sambandet mellan en siffra och kvantitet 

synliggörs. Sista aspekten från taluppfattningen enligt Mcintosh et al., (1992) samt Sayers och 

Andrews (2015) är medvetenhet om olika representationer. Det för att sambandet mellan hur 

ett begrepp kan förklaras på olika vis synliggörs.       
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5.7.3 Procedurförmågan 

Lithner et al., (2010) menade att procedurförmågan innebar kunskap hur man omvandlar 

matematiska begrepp till en algoritm. Det får användaren göra i vissa uppgifter, genom att 

exempelvis stå i kassan och lägga olika varor på bandet. Användaren ska ta emot rätt summa 

pengar, alternativt ta emot en för stor summa och sedan ge tillbaka pengar. Användaren fick 

öva på olika metoder i de digitala spelen. Det kunde exempelvis vara att använda de fyra olika 

räknesätten enligt Lgr11 (Skolverket, 2016a). Vidare fick användaren i vissa uppgifter välja 

vilken metod som ansågs vara mest passande, något som skolverket (2016a) menade handlade 

om procedurförmågan. Genom att erbjuda räkning inom de fyra räknesätten, erbjuds 

aspekterna grundläggande artimetisk kompetens samt systematisk räkning (Mcintosh et al., 

1992; Sayers & Andrews, 2015). Vidare erbjöds användaren att dela upp talen på olika vis, 

kunskaper som eleverna ska ha i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2016a). I affären-spelen 

kunde det exempelvis vara att först räkna ut att personen skulle betala 100 kronor för en vara. 

Men användaren fick välja hur dessa 100 kronor skulle fördelas. Det kunde exempelvis vara 

två femtiolappar eller en femtiolapp, två tjugolappar och en tiokrona. Det betyder att vissa 

uppgifter erbjuder medvetenhet om olika representationer av tal (Mcintosh et al., 1992; 

Sayers & Andrews, 2015).   

5.7.4 Resonemangsförmågan    

Ingen av de digitala spelen berörde resonemangsförmågan. Det upptäcktes vara förvånande att 

ingen lagt fokus på den aspekten. Genom att analysen utgick från spelen, så fick inte eleverna 

motivera deras val eller varför resultatet blev som det blev. Användaren fick inte heller följa 

något resonemang. Men det här resultatet kan även tolkas som att analysverktyget inte är 

komplett vid datainsamling av resonemangsförmågan. Däremot kan man utifrån 

speciallärarens resultat, utläsa att resonemangsförståelsen skulle kunna vara kompatibel att 

använda. Det för att enligt specialläraren fick användaren både ”föra och följa matematiska 

resonemang” (Skolverket, 2016a, s.56). Genom att eleverna fick spela två och två så skulle 

eleverna kunna förklara varför resultatet är rimligt eller inte. Vidare kan eleverna förklara hur 

de tänker samt vilka metoder som de väljer att använda. Dessa aspekter anses vara centrala i 

resonemangsförmågan enligt Skolverket (2016a). Det betyder i sådana fall att de fyra 

uppgifterna i Mingo matte 1 erbjuder eleverna aspekterna enligt Mcintosh et al., (1992) samt 

Sayers och Andrews (2015)  ramsräkning, antalskonservatorn, ”Quantity discrimination” 

(Sayers & Andrews, 2015), uppskattning samt grundläggande artimetisk kompetens.               



38 

 

5.7.5 Kommunikationsförmågan 

I alla analyserade digitala spel anses uppgifterna som en sändare. Mottagaren ansågs vara 

användaren, och mellanläget är fysisk som trycka eller dra olika saker/siffror dit de ska. Detta 

är precis som Lithner et al., (2010) ansåg vara en viktig del av kommunikationsförmågan. 

Skolverket (2011) menade att eleverna ska kunna kommunicera matematik. Det kunde vara 

genom skriftligt eller med hjälp av olika material. Att kunna beskriva samma sak på olika vis 

innefattade även kommunikationsaspekten. Alla dessa ovan berör samtliga analyserade 

uppgifter. Vissa skriftligt, som figur 9, medan andra genom olika hjälpmaterial, som figur 8. 

Utifrån resultatet kan man ifrågasätta analysverktyget om det verkligen analyseras 

kommunikationsförmågan. Dock visar speciallärarens resultat skillnader som är intressanta. 

Av de fyra uppgifterna i Mingo matte 1 som analyserades ansågs ingen beröra att eleverna får 

kommunicera matematik. I ett reflekterande samtal framkom det att kommunicera för hen 

innebar att eleverna fick samtala om matematiken muntligt, och inte skriftlig kommunikation. 

Båda aspekterna lyfts fram som viktiga, då de återfinns i kommunikationsförmågan i 

kursplanen för matematik (Skolverket, 2011).  

5.7.6 Hur fungerade analysverktyget?  

Funktionen av analysverktyget var följande. Kodningsmanualen (se bilaga 2) användes vid 

datainsamlingen för att analysera berörda uppgifter huruvida dem erbjöd de fem olika 

matematiska förmågorna genom 2–3 analysfrågor. De uppgifter som berörde någon fråga 

fylldes sedan i kodningsschemat (se bilaga 3 för ett tomt kodningsschema). Genom att 

använda kodningsmanualen gick datainsamlingen snabbt och smidigt. Ytterligare ansågs 

kodningsschemat göra det smidigt att sammanställa resultatet på ett överskådligt vis. Enligt 

Bryman och Nilsson (2011) så är syftet med att använda en kodningsmanual samt 

kodningsschema att det ska underlätta vid insamlingen samt redovisningen av resultatet. 

Skillnaderna mellan författarens användning av analysverktyget samt specialläraren anses 

vara en intressant aspekt. Det påvisar att resultatet av användningen av analysverktyget, beror 

på den som analyserar. Det går alltid att tolka uppgifterna olika, samt vilket syfte de digitala 

spelen ska ha i undervisningen. Det kan betyda att resultatet styrs till viss del av de tolkningar 

som personen som analyserar innehar.   
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6 Diskussion 

Syftet med studien var dels att utveckla ett analysverktyg som lärare i praktiken kunde 

använda sig av för att analysera huruvida digitala matematiska spel följer förmågorna i 

kursplanen för matematik, inom området taluppfattning. Vidare var syftet att prova 

analysverktyget genom att anlysera några digitala matematiska spel, inom området 

taluppfattning och årskurs 1–3. I detta kapitel diskuteras resultatet och vad det kan tänkas ha 

för betydelse för verksamma lärare.   

6.1 Analysverktyget 

Första forskningsfrågan var vilka analytiska frågor som var relevanta att ställa vid analyser av 

digitala matematiska spel. Spelen skulle vara inom området taluppfattning samt för årskurs 1–

3. Inledningsvis påstods det att ett analysverktyg skulle kunna synliggöra vad de digitala 

spelen tillförde till undervisningen och eleverna (Palmér & Helenius, 2016). Genom att 

använda analysverktyget så synliggjordes vilka förmågor inom taluppfattningen enligt Lgr11 

(Skolverket, 2016a) som de digitala spelen erbjöd eleverna. De analytiska frågorna utgick till 

stor del från just kursplanen för matematik. Enligt specialläraren var analysverktyget enkelt 

att använda, vilket var viktigt för att analysverktyget ska kunna användas av lärare i praktiken. 

Även om det nu enbart var en verksam lärare som prövat analysverktyget.  

6.1.1 Begränsningar med analysverktyget  

En begränsning med analysverktyget är att analyseraren faktiskt måste spela spelet. Är spelet 

dessutom uppbyggt på att användaren måste klara en uppgift för att synliggöra nästa, är man 

tvungen att spela hela uppgifterna i sin helhet för att kunna göra en analys. Just detta 

uppfattades som väldigt tidskrävande. Detta höll även specialläraren med om. Det skulle 

kunna gå att använda analysverktyget på beskrivningarna av spelen, men som Bryman och 

Nilsson (2011) påpekar blir analysen väldigt beroende av kvaliteten på beskrivningen. Det 

kan innebära att resultatet blir felaktigt. Analysverktyget skulle behöva prövas i en mycket 

större utsträckning än vad det fanns tid att tillgå. Det behöver även prövas av flera olika 

personer.  

6.1.2 Kodningsschema 

En fundering som framkom under studiens tid, var om kodningsschemat var nödvändigt. 

Verksamma lärare skulle eventuellt inte behöva använda kodningsschemat, om 

datainsamlingen inte är lika omfattande som i denna studie. Om analysverktyget ska användas 

på enbart 1–2 digitala spel, ses kodningsschemat som överflödigt och enbart 



40 

 

kodningsmanualen skulle kunna räcka för att analysera om spelet berör de matematiska 

förmågorna eller inte. Det menar även Bryman och Nilsson (2011), att kodningsschemat är till 

en hjälp om det är en stor mängd data som behöver sorteras och redovisas. Det innebär att i 

just denna studie uppfyllde kodningsschemat sitt syfte. Men det är möjligt att schemat inte 

behövs vid mindre datainsamlingar.  

6.1.3 Kommunikationsförmågan 

Analysverktyget kan ses som ofullständigt för att analysera kommunikationsförmågan 

eftersom resultatet visar 100 % på båda analysfrågorna. Det gör att man kan ifrågasätta om 

analysfrågorna är relevanta och verkligen berör kommunikationsförmågan. Utifrån analysen 

av resultatet betyder att eventuellt den andra analysfrågan borde ha ersatts med aspekter som 

berör skriftlig kommunikation. Det för att, i efterhand, anses vara självklart att det finns en 

mottagare/sändare i uppgifterna och inte är relevant att analysera. Det gör att man kan 

ifrågasätta Lithners et al., (2010) definition av kommunikationsförmågan. De ansåg att en 

central del var just att det skulle finnas en sändare och en mottagare. Det måste självklart 

alltid finnas, men i just denna studie var det en självklarhet att det fanns en mottagare/sändare. 

Eftersom att det alltid fanns ett digitalt spel (sändare) samt en elev/användare (mottagare). 

Speciallärarens resultat påvisar dock att till viss del skulle kommunikationsförmågan vara 

kompatibel i analysverktyget. Återigen synliggörs att analysfråga två är överflödig, då dessa 

fyra uppgifter i Mingo matte 1 anses beröra denna aspekt. Men däremot anser inte 

specialläraren att eleverna får kommunicera matematik i någon av de fyra uppgifterna. Det 

skulle kunna tolkas som en indikation på att förmågan behöver utvecklas till viss del genom 

att smalna av analysfrågorna. I dagsläget kan analysfrågorna ses som väldigt breda och 

tolkningsbara.  

6.1.4 Själva eller tillsammans? 

Under datainsamlingen av de digitala spelen låg mycket fokus på att varken läraren eller 

någon annan elev skulle behöva sitta med och spela spelet. Därför att spelet skulle kunna 

spelas självständigt och inte vara beroende av att någon annan står bredvid exempelvis. Det 

här insågs i efterhand att förmodligen påverka resultatet av resonemangsförmågan. Något som 

synliggjordes vid det reflekterande samtalet med specialläraren. Resultatet av hens analys av 

uppgifterna synliggör att resonemangsförmågan berördes i alla uppgifter, dock inte båda 

aspekterna i alla uppgifter. Det för att eleverna ofta spelade två och två, och även två av 

uppgifterna gick ut på att spela tillsammans. Det skulle kunna indikera att 
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resonemangsförmågan är kompatibelt i analysverktyget, men att författarens förutfattade 

meningar påverkade resultatet.      

6.2 Vilka förmågor erbjuder de digitala spelen eleverna?  

Resultatet visar att: 

 Mingo matte 1 erbjöd användaren begreppsförmåga, procedursförmåga samt 

kommunikationsförmåga.  

 Fler än/färre än erbjöd användaren begreppsförmåga, procedurförmåga samt 

kommunikationsförmåga.  

 Affären-spelen erbjöd användaren problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, 

procedurförmåga samt kommunikationsförmåga.  

Detta kan vara till hjälp när läraren ska välja ett digitalt matematisk spel till sin undervisning. 

Som påpekades i inledningen, är det syftet med undervisningen som ska styra valet av digitalt 

spel. Vidare ska det digitala spelet tillföra något till eleverna (Palmér & Helenius, 2016). Om 

läraren har som syfte att det digitala spelet ska erbjuda så många förmågor som möjligt, skulle 

affären-spelen ses som passande. Men är syftet att det digitala spelet ska erbjuda exempelvis 

begreppsförmågan, är spelen nästan likvärdiga. Det finns inget som säger att ett digitalt spel 

måste täcka in alla förmågor i matematiken. Det kan likväl användas för att punktträna någon 

förmåga. Då är det självklart viktigt att det digitala spelet erbjuder just denna förmåga till 

eleverna. Det innebär att analysverktyget inte behöver användas i sin helhet. Genom att i 

förväg veta vilken förmåga som är aktuell, är det enbart den förmågan som läraren behöver 

analysera. Datainsamlingen skulle eventuellet inte bli lika tidskrävande då.   

6.3 Metoddiskussion  

En viktig aspekt vid analysen var att det inte ska medföras några tolkningar ifrån den som 

analyserar (Bryman & Nilsson, 2011). Det är svårt att undgå tolkningar helt, men det 

försöktes medvetet att undvikas. Det betyder att instruktionerna för uppgifterna fick stor plats. 

Var instruktionen att användaren skulle använda sig av addition i uppgiften, så var det 

addition som användes. Även fast användaren lika gärna kunna använda sig av subtraktion 

och därmed eventuellt kunnat välja mellan olika metoder. Däremot ses författarens 

förutfattade meningar om användningen av spel, vara en begränsning vid datainsamlingen av 

resonemangsförmågan.  

    Genom att analysverktyget användes på fem olika digitala spel, skulle man kunna påstå att 

själva analysverktyget går att generalisera. Det fungerar på precis samma sätt, oavsett vilket 
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digitalt matematiskt spel inom taluppfattning och årskurs 1–3 läraren väljer att analysera. 

Kodningsmanualen kan ses som ett hjälpmedel för att säkerställa att analysen mäter de 

förmågor som är aktuella. Genom att till viss del utgå ifrån kursplanen (skolverket, 2016a) 

och kommentarsmaterialet (Skolverket, 2011) så anses analysfrågorna mäta de fem 

förmågorna i matematik. För att prova ytvaliditeten samt interbedömarreliabiliteten ombads 

det av en utomstående att analysera fyra uppgifter ur Mingo matte 1. Resultatet visar att själva 

analysverktyget till viss del beror på vem som analyserar och vilka tolkningar/syfte hen har 

med det digitala spelet.  

6.3.1 Samma producerare  

Att välja tre spel från samma utvecklare är en begränsning med analysen. Det kan tänkas att 

resultatet sett annorlunda ut om det valts helt olika utvecklare. Samma utvecklare kan välja att 

designa spelet på likartade sätt, och därför ge ett missvisande resultat. Att antalet uppgifter 

som analyserades varierade kraftigt kan även påverka resultatet. Därför valdes det att redovisa 

resultatet procentuellt utifrån varje enskilt digitalt spel och inte sammanlagt.     

6.4 Slutsatser  

Slutsatsen av studien är att analysverktyget faktiskt var kompatibelt vid analys av förmågorna; 

problemlösning, begrepp samt procedur. Vidare behövs resonemangsförmågan analyseras om, 

med tolkningarna att eleverna faktiskt kan spela spelen tillsammans. Till sist behöver 

kommunikationsförmågan bearbetas och smalnas av. Som den är nu, kan man tolka att 

kommunikationsförmågan inte analyseras i verktyget. Studiens resultat kan visa för skolans 

verksamhet hur pass viktigt det faktiskt är att analysera de digitala verktygen innan man väljer 

att använda dem i undervisningen. Det för att veta om de digitala verktygen verkligen 

erbjuder eleverna de fem förmågorna i matematik för årskurs 1–3 samt inom ämnet 

taluppfattning. Digitaliseringen kommer att fortsätta att utvecklas, vilket också leder till att 

analysverktyg av de digitala spelen kan komma att spela stor roll i framtiden.      

6.4.1 Vidare forskning  

En intressant aspekt att studera vidare är när eleverna spelar spelen. Då skulle det kunna 

synliggöras om spelen faktiskt erbjuder de matematiska förmågorna enligt ovan, eller om de 

erbjuder något helt annat. Samt om analysverktyget berör resonemangsförmågan om eleverna 

skulle spela två och två. Vidare behövs kommunikationsförmågan studeras vidare. Eventuellt 

skulle sista frågan i kommunikationsförmågan kunna tas bort och ersättas med någon mer 

relevant aspekt av kommunikationsförmågan.  
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1: Mailutskick till lärarna  

Hej! 

Jag heter Sara Roos Johansson och går mitt sista år på lärarutbildningen som jag studerar på 

distans via Karlstad universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete inom ämnet 

matematik. I mitt arbete har jag valt att analysera olika digitala matematiska spel, med hjälp 

av ett analysverktyg. Det för att kunna synliggöra på vilket sätt spelen skulle kunna kopplas 

till kursplanen för matematik. Jag är då intresserad av att analysera spel som faktiskt används 

i undervisningen just nu. Men för att göra detta behöver jag få en överblick om vilka spel som 

används, och då har jag valt inom … kommun. Min fråga till dig är:  

 

Vilket digitalt spel, (exempelvis app eller spel på hemsida) använder du mest i din 

matematikundervisning?  

 

Varför jag skickar detta mail till just dig är för att enligt … kommuns hemsida arbetar du i 

skolan inom årskurserna förskoleklass - åk 3. Om du väljer att svara på min fråga kommer ditt 

svar att användas för att göra en sammanställning över vilka spel som används mest i 

kommunen. Ingen personlig information så som mailadress eller namn kommer att finnas med 

i examensarbetet eller vid sammanställningen. Vid svar samtycker du till att ditt svar får vara 

med i sammanställningen.  

Det jag är intresserad av är alltså vilka spel som faktiskt används just nu, och det är det enbart 

det som kommer vara med i examensarbetet. Vid eventuella frågor får du gärna höra av dig 

till mig.  

 

Svar önskas senast den 3/4-17.  

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Roos Johansson 

sara.engman@hotmail.com 

mailto:sara.engman@hotmail.com


Bilaga 2: Kodningsmanual  

 

Problemlösningsförmåga 

4. Innehåller det problem där för eleven en 

okänd metod behöver användas? 

5. Får eleven beskriva sitt tillvägagångssätt? 

6. Får eleven bedöma om resultatet är 

rimligt? 

Begreppsförmåga 

3. Får eleven använda matematiska begrepp? 

Exempelvis använda siffror, antal och 

ordning av tal eller använda olika typer av 

hjälpmaterial.  

4. Får eleven se sambanden mellan olika 

begrepp? 

Exempelvis förklara samma begrepp på 

olika vis, att se sambanden mellan ett tal 

och mängd eller använda sig av 

positionssystemet.    

 

Procedursförmåga 

3. Får eleven använda olika matematiska 

metoder? 

4. Får eleven välja mellan olika metoder för 

att kunna lösa uppgiften? 

Exempel på olika metoder är; dela upp 

olika tal, överslagsräkning vid naturliga 

tal, huvudräkning inom de fyra olika 

räknesätten, skriftliga metoder, 

dubbelt/hälften, bråk samt hur dessa kan 

delas upp i helhet/del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resonemangsförmåga 

3. Får eleven föra ett logiskt resonemang?  

Exempelvis argumentera för att enklare 

bedömningar och uppskattningar är 

korrekta. Det kan vara att motivera val och 

slutsatser.   

4. Får eleven följa ett logiskt resonemang?  

Exempelvis bedöma om enklare 

uträkningar och uppskattningar kan ses 

som korrekta.  

 

Kommunikationsförmåga 

3. Får eleven kommunicera matematik?  

Exempelvis skriftlig kommunikation 

med hjälp av symboler, muntlig 

kommunikation, argumentera inom ett 

specifikt matematiskt ämne, beskriva 

samma sak på olika sätt eller beskriva 

sitt tillvägagångssätt av beräkningarna.  

4. Finns det en sändare/mottagare?  

Exempelvis en applikation motsvarar 

sändare och en elev motsvarar en 

mottagare.  

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3: Kodningsschema för analys samt sammanställning av resultat 
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Bilaga 4: Beskrivning av berörda spel i studien 

Spelets namn (version nummer)  

Utvecklare: Ort 

Android/iOS 

Målgrupp enligt utvecklare  

Applikation/hemsida   

(Antal uppgifter som analyseras) 

 
 

Beskrivning av spel 

Mingo Matte 1 (2.4) 

Mingo Education: Sundbyberg  

Android & iOS 

5+ 

Applikation  

(62) 

Mingo matte 1 tränar enligt utvecklarna 

huvudräkning. Det går att spela både ensam och 

två stycken. Användaren får arbeta med de fyra 

räknesätten inom talområdet 2-12.  

Fler än/Färre än 

Användare ID 21312 

Åk 2-4 

Hemsida 

(2) 

Fler än/Färre än finns på en hemsida och är 

skapat av en användare på hemsidan. 

Användaren får träna på begreppen ”fler än” och 

”färre än”. Användaren får även träna på addition 

och subtraktion. Det finns två olika nivåer; 0-999 

(nivå 1) samt 0-10.000 (nivå 2). Inom varje nivå 

finns det 10 uppgifter 

(http://www.elevspel.se/amnen/matematik/4252-

fler-an-farre-an.html).     

Zcooly – Affären åk 1 & Förskola (1.8.1) 

Zcooly AB: Göteborg  

Android & iOS 

Årskurs 1 och förskolan 

Applikation 

(26)  

Spelet är uppbyggt som en affär. Användaren får 

arbeta med addition, subtraktion, ordna tal, 

mönsterigenkänning, jämna/udda tal, 

dubbelt/hälften, taluppfattning, talgrannar samt 

talkamrater. Uppgifterna innefattar att stå i 

kassan, mata hamstrar, pussla samt packa upp 

varor. Totalt finns det 29 stycken uppgifter 

(https://www.zcooly.se/affaren-1/).  

Zcooly – Affären åk 2 (1.8.1) 

Zcooly AB: Göteborg 

Android & iOS 

Årskurs 2 

Applikation  

(27) 

Spelet är en vidareutveckling av Affären åk 1 & 

Förskolan. Användaren får använda sig av 

addition, subtraktion, ordna tal, 

mönsterigenkänning, jämna/udda tal, 

dubbelt/hälften, taluppfattning, talgrannar samt 

talkamrater. Uppgifterna kan vara att stå i kassan, 

mata hamstrar eller packa upp varor. Det finns 

totalt 28 uppdrag i hela spelet 

(https://www.zcooly.se/affaren-3/).  

Zcooly – Affären åk 3 (1.8.1) 

Zcooly AB: Göteborg  

Android & iOS 

Årskurs 3 

Applikation  

(38) 

Spelet är en vidareutveckling av de föregående 

två affären-spelen. Uppgifterna kan vara att stå i 

kassan, mata hamstrar eller packa upp varor. 

Användaren får använda sig bland annat av 

addition, subtraktion, ordna tal, 

mönsterigenkänning, jämna/udda tal, 

dubbelt/hälften, taluppfattning, talets granne, 

positionssystemet samt talkamrater. Det finns 

totalt 38 uppgifter i hela spelet 

(https://www.zcooly.se/affaren-3/). 

 

http://www.elevspel.se/amnen/matematik/4252-fler-an-farre-an.html
http://www.elevspel.se/amnen/matematik/4252-fler-an-farre-an.html
https://www.zcooly.se/affaren-1/
https://www.zcooly.se/affaren-3/
https://www.zcooly.se/affaren-3/


Bilaga 5: Analyserade uppgifter  

Mingo Matte 1 

10-kamrater addition (en 

spelare) 

10-kamrater addition (två 

spelare) 

10-kamrater subtraktion (en 

spelare) 

10- kamrater subtraktion (två 

spelare) 

Tiotal och ental addition (en 

spelare) 

Tiotal och ental addition (två 

spelare) 

Tiotal och ental subtraktion (en 

spelare) 

Tiotal och ental subtraktion (två 

spelare) 

Dubblor addition (en spelare) 

Dubblor addition (två spelare) 

Dubblor subtraktion (en 

spelare) 

Dubblor subtraktion (två 

spelare) 

Gångertabellerna 2-6 (en 

spelare) 

Gångertabellerna 2-6 (två 

spelare) 

Gångertabellerna 7-12 (en 

spelare) 

Gångertabellerna 7-12 (två 

spelare) 

 

Elevspel.se ”fler än/färre än” 

Nivå 1 

Nivå 2 

 

Affären åk 1 & Förskolan 

Taluppfattning – nivå 1 

Taluppfattning – nivå 2 

Talens grannar – nivå 1 

Talens grannar – nivå 2 

Steg – nivå 1 

Steg – nivå 2 

Steg – nivå 3 Steg – nivå 4 

Ordna tal – nivå 1 

Addition – nivå 1 

Addition – nivå 2 

Addition – nivå 3 

Addition – nivå 4 

Addition – nivå 5 

 

Subtraktion – nivå 1 

Subtraktion – nivå 2 

Subtraktion – nivå 3 

Talkamrater – nivå 1 

Talkamrater – nivå 2 

Talkamrater – nivå 3 

Talkamrater – nivå 4 

Talkamrater – nivå 5 

Dubbelt/hälften – nivå 1 

Jämna/udda – nivå 1 

Jämna/udda – nivå 2 

Mönster – nivå 4 

 

Zcooly – Affären åk 2 

Talens grannar – nivå 3 

Talens grannar – nivå 4 

Steg – nivå 5 

Steg – nivå 6 

Steg – nivå 7 

Steg – nivå 8 

Steg – nivå 9 

Ordna tal – nivå 3 

Addition – nivå 6 

Addition – nivå 7 

Addition – nivå 8 

Addition – nivå 9 

Addition – nivå 10  

Addition – nivå 11 

Addition – nivå 12 

Subtraktion – nivå 4 

Subtraktion – nivå 5 

Subtraktion – nivå 6 

Subtraktion – nivå 7 

Subtraktion – nivå 8 

Talkamraterna – nivå 6 

Jämna/udda – nivå 3 

Positionssystemet – nivå 1 

Positionssystemet – nivå 2 

Mönster – nivå 5 

Mönster – nivå 7 

Mönster – nivå 8  

 

Zcooly – Affären åk 3 

Talens grannar – nivå 5 

Talens grannar – nivå 6 

Talens grannar – nivå 7 

Steg – nivå 10 

Steg – nivå 11 

Steg – nivå 12 

Steg – nivå 13 

 

Steg – nivå 14 

Steg – nivå 15 

Steg – nivå 16 

Ordna tal – nivå 5 

Ordna tal – nivå 6 

Addition – nivå 13 

Addition – nivå 14 

Addition – nivå 15 

Addition – nivå 16 

Addition – nivå 17 

Addition – nivå 18 

Addition – nivå 19  

Addition – nivå 20 

Addition – nivå 21 

Addition – nivå 22 

Subtraktion – nivå 9 

Subtraktion – nivå 10 

Positionssystemet – nivå 3 

Subtraktion – nivå 11 

Subtraktion – nivå 12 

Subtraktion – nivå 13 

Subtraktion – nivå 14 

Subtraktion – nivå 15 

Subtraktion – nivå 16 

Talkamrater – nivå 7  

Talkamrater – nivå 8 

Talkamrater – nivå 9 

Talkamraterna – nivå 10 

Positionssystemet – nivå 4 

Mönster – nivå 9 

Mönster – nivå 10 


