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Abstract 

The purpose of this study was to examine if digital games made for entertainment can 

offer the player skill training in the area of number sense in mathematics. The study 

took place on 11 games chosen after talking to student in class 4–6 and the framework 

was based on McIntosh interputation of number sense and six aspects was created. A 

coding scheme was used to examine if the games included situations where number 

sense could be used and how the player could practice their number sense in these 

situations. The study shows that the possibilities for practice is in the games but some 

games differentiate from others by offering the player more complex calculating 

situations than the other games. The aspect of multiple representations for numbers was 

separated from the others because all analyzed situations did not contain this aspect. 

The result of the study shows that teachers can use these games and themselves analyze 

other games to use in mathematic learning situations.  

Keywords: Digital tools, Digital games, Number sense, Content analysis.  

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om digitala spel skapade för underhållning kan 

erbjuda spelaren färdighetsträning inom området taluppfattning i ämnet matematik. 

Studien genomfördes på 11 spel som valdes med hjälp av barn i årskurs 4–6 och 

ramverket baseras på McIntosh tolkning av vad taluppfattning innebär och sex aspekter 

framarbetades. Ett kodningsschema användes för att undersöka om spelen omfattar 

situationer som innehåller taluppfattning samt hur spelaren kan använda sig av 

taluppfattning i dessa situationer. Studien visar att möjligheterna för färdighetsträning 

finns i spelen men vissa spel särskiljer sig då de erbjuder mer komplexa 

beräkningssituationer än de andra spelen. Aspekten representationer för olika tal skilde 

sig från de andra då alla analysenheter inte omfattar denna aspekt. Resultatet av studien 

innebär att lärare kan använda sig av dessa spel och själva analysera spel för att använda 

dem i matematiska lärandesituationer.  

Nyckelord: Digitala verktyg, Digitala spel, Taluppfattning, Innehållsanalys. 
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1. Inledning 

Dagens samhälle utvecklas och digitaliseringen anses vara steget framåt och detta kan skapa en 

press hos våra lärare att introducera nya digitala verktyg. Det beskrivs att skolor köper in ny 

teknologi främst för digitaliseringens skull men de saknar reflektion om hur det ska användas i 

undervisningen, spelande är ingen magisk lösning på kunskapsinlärning utan är i behov av 

konstant reflektion och diskussion (Skolverket 2016b). Även Ilomäki (2013) beskriver att utbudet 

verkar stort på nätet men få lärare har tid och energi att undersöka möjligheterna att introducera 

digitala verktyg i undervisningen. Enligt Skolverket (2016a) påverkas elevers motivation i skolan 

av att det eleverna möts av i undervisningen ibland saknar relevans för deras vardagliga liv. Vidare 

skriver skolverket (2011b) om de olika skolämnenas syfte och att dess koppling till 

vardagssituationer kan se olika ut baserat på elevens ålder och erfarenheter. Genom att integrera 

digitala spel och därmed påvisa kopplingen mellan matematik och de digitala spelen kan vi öka 

elevernas motivation och kunskapsinhämtning enligt Kantasalo (2013).  

   Taluppfattning är ett område inom matematiken som är omdiskuterat. Elevers taluppfattning 

var god under 2000-talets början men därefter har prestationen sjunkigt kraftigt på PISA-

undersökningarna. Elevernas prestation inom taluppfattning har vid PISA-undersökningen 2015 

förbättrats men den ligger fortfarande en bit under de resultat som visades år 2000 

(https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-

battre-i-pisa-1.255881). Yang och Tsui (2010) har kommit fram till att väl valda digitala verktyg 

kan främja elevens matematikinlärning, alltså behövs först någon form av analys av verktygen för 

att fastställa att innehållet av dem motsvarar aspekter som eleverna ska utveckla. Då inlärningen 

kan främjas av dessa verktyg tyder det på att digitala lärverktyg behöver introduceras i större 

omfattning inom skolundervisningen (Yang & Hsu 2009).   

1.1. Begreppsförklaring 
   Skolans uppdrag (Skolverket 2011a) är att förbereda eleverna för ett liv passande i den sociala 

värld vi lever i och för det behövs matematik (McIntosh, Reys & Reys 1992). En välutvecklad 

taluppfattning blir viktigare då elever möter en större mängd tal i det digitala samhället än vad 

människan gjorde förr (McIntosh, Reys & Reys 1992). Enligt Sayers och Andrews (2015) är 

definitionen av taluppfattning som begrepp svårt att greppa. En av den bredaste definitionen av 

taluppfattning är elevens känsla för tal och användningen av dem (McIntosh, Reys & Reys 1992 : 

Akkaya 2015: Markovits & Sowder 1994). Forskare i flera länder har diskuterat om vikten av en 

stark taluppfattning och dess betydelse dels för att klara de aktuella kurskriterierna inom 
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skolväsendet men även det dagliga livet (Yang & Tsui 2010). Taluppfattning beskrivs kort som tal 

i olika former och kunskap om dessa tals egenskaper men även förståelsen av operationer med tal 

och beräkningar med dessa tal ingår inom taluppfattning (Skolverket 2011a; McIntosh 2008). En 

väl utvecklad taluppfattning är en grundsten för vidare utveckling av matematisk kunskap och 

den innehar ett stort utrymme i kursplanen (2011a).  

   De hjälpmedel som en lärare kan använda sig av i undervisningen refereras till på olika sätt; 

läromedel och lärverktyg. I Norge gör Gilje et al. (2016) skillnad på läromedel och lärverktyg där 

läromedel är material skapade med syftet att användas i ett pedagogiskt sammanhang och ett 

lärverktyg anses vara material som inte i första hand skapades för användning i en pedagogisk 

verksamhet. Exempel på läromedel är matematikboken eleverna använder och ett lärverktyg kan 

istället vara en film som läraren visar eller artiklar, spel eller applikationer (Gilje et al. 2016). 

   Linderoth (2004) definierar ett spel där spelaren behöver följa vissa regler och att uppgifter 

måste lösas i rätt ordning för att komma framåt i spelets berättelse. Ett spel kräver ofta en strategi 

för att kunna utföra uppgiften, att de spelare med begränsade tillgångar måste överväga hur 

uppgiften ska klaras med så liten förlust av tillgångar som möjligt. Dessa tydliga mål, 

tävlingsincitament, utgör en stor del av spelen (Linderoth 2004). Ett digitalt spel kan med hjälp av 

denna definition förklaras som ett spel som spelas via en digital konsol, exempelvis en dator, 

surfplatta eller smartphone.  

   Hainley, Connolly, Boyle, Wilson och Razak (2016) skriver att i ett försök att möta behovet av 

digitala verktyg i undervisningen har en del tillverkare försökt att skapa speciella spel, så kallade 

”serious games”. Dessa serious games innebär att de främst är skapade för att fungera som 

läromedel och inte att användas som underhållning (Hainley, Connolly, Boyle, Wilson och Razak 

2016: Chen och Michaels 2005). I samtiden ser vi behovet genom att det erbjuds utbildningar 

inom området serious games (http://www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-

program/Serious-Games-magisterprogram/ hämtat 2017-04-25). Utbildningens mål inriktar sig 

bland annat mot utbildning genom att skapa spel som förmedlar något mer än bara ren 

underhållning. Som Gilje et al. (2016) beskriver läromedel och lärverktyg så är målet med dessa 

serious games att verka som läromedel, inte lärverktyg. Spelens primära mål är inte att underhålla 

utan att undervisa spelaren.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka digitala spel som har skapats för underhållning i primärt 

syfte (icke serious games) och då identifiera situationer i digitala spel där spelaren får träna på sin 

taluppfattning och vidare undersöka hur elever i årskurs 4–6 får träna på sin taluppfattning vid 

användandet av de digitala spelen. För att besvara syftet har följande frågeställningar skapats: 

 Vilka situationer i ett digitalt spel kan erbjuda färdighetsträning i taluppfattning? 

 Hur erbjuds spelaren att utveckla sin taluppfattning i dessa situationer? 
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2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer inledningsvis olika kategoriseringar av spel att presenteras. Vidare 

kommer tidigare forskning från studier om hur spelaren av digitala spel kan utveckla sin 

matematiska förmåga att redogöras för och avslutningsvis presenteras några synsätt på 

taluppfattning. 

2.1. Olika slags spel 
Olika spel karaktäriseras av olika egenskaper. Jacobs och Dempsey (enligt Leemkuil, de Jong, & 

de Hoog 2003) beskriver en skillnad mellan typerna spel och simulering där simuleringens 

främsta mål är att träna på en verklig händelse. I en simulering är ofta det som inte är relevant för 

simuleringens mål borttaget till skillnad från spel där aspekter som estetik, fiktion, ramberättelser, 

som inte är relevant för spelets mål, ändå förekommer. Tydliga mål inom spel skapar ofta ett 

tävlingsincitament och utgör en stor del av spelen (Jacobs and Dempsey enligt Leemkuil et al., 

2003). I Tabell 1 ges en kortare förklaring av speltypernas egenskaper enligt Kantasalo (2013). 

Tabell 1 
Överskådlig förklaring av speltypernas egenskaper 

Äventyrsspel 

Ett äventyrsspel karaktäriseras av att spelaren styr 

sin karaktär genom en förutbestämd berättelse där 

en viktig del av spelet är att samla föremål som 

behövs för att lösa ett problem. Interaktioner 

mellan spelarens karaktär och andra karaktärer i 

spelet är en viktig del.  

Strategispel 

Spelaren styr ofta en arme mot andra spelare eller 

datorn. De flesta spelen omfattar att bygga en 

fungerande infrastruktur för kriget. Spelen kan utspelas 

genom att spelaren har hur mycket tid som denne vill 

för varje drag (turordning) eller så flyttas trupper 

samtidigt av alla spelare.  

Brädspel 

Ett brädspel utspelar sig på ett bräde där kulor 

eller tärningar används. De digitala spelen har 

oftast samma regler som de ursprungliga spelen 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/ 2017-04-

18). 

Sportspel 

Ett sportspel är när en fysisk aktivitet utförs och 

tävlingsmoment förekommer. Spelet spelas med hjälp 

av förutbestämda regler.  De digitala spelen har oftast 

samma regler som de ursprungliga spelen*. 

Arkadspel 

Tillverkaren Kiloo (Subway surfers, 2017-04-18) 

beskriver det som ett plattformsspel och det 

innebär en ”datorspelsgenre som bygger på att 

spelfigurer hoppar mellan plattformar eller tar sig 

förbi olika typer av hinder” 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/ 2017-04-

18).  

Simuleringsspel 

Simuleringsspel simulerar ofta exempelvis en stad. I 

dessa spel spelar du oftast mot förutbestämda mål och 

spelet sköter oberoende av spelaren, spelets objekt 

(byggnader/städer) i sin egen takt.  

Diverse spel  

http://www.ne.se/uppslagsverk/
http://www.ne.se/uppslagsverk/
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Spel som inte har fått en specifik kategorisering.  

   Inom kategorin spel görs ytterligare kategoriseringar baserat på olika egenskaper hos 

speltyperna. Vad som skiljer speltyperna från varandra är enligt Kantasalo (2013) vilka mål som 

presenteras för spelaren, spelmekaniken och ämnesområdet som spelet berör. 

Genreöverskridning och kombinationer av egenskaper är vanligt bland spelen och ökar dess 

komplexitet (Kantasalo, 2013).  

   Ytterligare en definition av spel görs av Salen och Zimmerman (enligt Hernández-Sabaté, 

Joanpere, Gorgorió & Albarracín, 2015) där ett spel beskrivs som ett system där spelaren 

engagerar sig i en skapad konflikt och där spelaren måste följa redan bestämda regler för att få 

olika utfall av sitt agerande.  

2.2. Spelbaserat lärande 

Inlärning via dataspel kan ibland vara att föredra framför inlärning via de traditionella analoga 

metoderna (Hainley et al. 2016). Hernández-Sabaté et al. (2015) skriver om att elever som 

använde kommersiellt framtagna spel, icke serious games, i undervisningen utvecklade sin 

problemlösningsförmåga och, gentemot de elever som följt en traditionell undervisning, lägger 

ner mer tid till sina lösningar. Yang och Tsai (2010) skriver också att en studie gjord av Reys och 

Yang kom fram till att matematikinlärning som fokuserar på skriftliga metoder inte nödvändigtvis 

ger eleven en mer utvecklad taluppfattning. Användningen av spel i utbildningssyfte är inte nytt 

och talar för dataspelens potential ur pedagogisk synpunkt då lekar har många positiva effekter 

och är grundläggande för kognitiv utveckling (Linderoth 2004). Samtidigt visar Kebritchi, Hirumi 

och Bai (2010) i sin sammanställning av resultatet hos 16 olika rapporter angående påverkan på 

inlärningen vid användningen av digitala spel att resultaten är varierande. Deras resultat varierar 

från inga effekter alls till positiva effekter vid användandet av digitala spel i undervisningen 

(Kebritchi et al., 2010).  

   Yang och Tsai (2010) har undersökt hur taluppfattning och inlärningsattityder hos elever i klass 

6 kan påverkas då teknologi integreras i matematikundervisningen. En klass fick traditionell 

undervisning medan en klass fick teknologiskt baserad undervisning i form av webbaserat 

matematiskt material. De fann en stor skillnad i kunskapen hos den grupp som genomgått den 

teknologiskt baserade undervisningen. Att integrera teknologi påverkade både elevernas 

taluppfattning och deras inlärningsattityder i positiv bemärkelse (Yang & Tsai 2010). 

   Dataspel har visat sig vara användbart vid bedömningar av elevens kunskap eftersom de är 

väldigt enkla att standardisera men även anpassningsbara (Hainley et al. 2016). För att stimulera 
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lärandet får de genom spel erfara nyfikenhet, spänning och glädje. Användandet av dessa dataspel 

öppnar även upp för utvecklingen inom andra överförbara kunskaper inom IT (Hainley et al. 

2016).  

   Kantasalo (2013) anser att vid användandet av spel i undervisningen behöver det inte vara spel 

med pedagogiska ändamål som används utan även kommersiella spel, spel skapade för 

underhållning, kan användas. Hon jämför att användandet av spel med kommersiell bakgrund är 

som att använda sig av skönhetslitteratur i modersmålsundervisning då den pedagogiska 

kontexten gör användandet i undervisningen möjlig. Användandet av pedagogiska spel framför 

kommersiella är inte alltid bättre då elever är kritiska mot dem på grund av de kommersiella 

spelens höga nivåer och de kommersiella spelen innehåller beroendeframkallande moment som 

forskare anser är nödvändiga för lärande. Samtidigt finn det nackdelar med dessa 

beroendeframkallande moment vilka är att spelandet kan överdrivs och då bli skadligt. Vanliga 

effekter av för mycket spelande är koncentrationssvårigheter, passivitet följ av övervikt 

(Kantasalo 2013).  

 

2.3. Matematiska kunskaper utvecklas 
   Hainley et al. (2016) skriver i en forskningsöversikt om svårigheter i progressionen om du som 

elev inte når kunskapskraven i de lägre åldrarna. I artikeln anser de att användandet av till 

exempel dataspel är, i vissa situationer, nödvändigt för att uppnå den nivå av engagemang som 

behövs hos eleverna. Prensky (2001) menar att den nya generationens elever (de som är 

uppvuxna med teknologi) kan tillgodogöra sig information på nya sätt, att i vissa fall borde all 

undervisning ske digitalt då eleverna som vuxit upp med teknologi har förlorat förmågan att lära 

på traditionella sätt. ”Alla former av undervisning bör baseras på digitala spel eftersom 

traditionell pedagogik inte längre kan nå de lärande” (Prensky 2001). 

   Linderoth (2004) beskriver forskning som redan på 1970-talet talar om den pedagogiska 

potentialen som finns i dataspel. Forskningen är baserad på betydligt äldre teknik än den vi 

använder idag men redan då visade det att spel motiverar inlärningen hos eleverna (Avedon & 

Sutton-Smith, 1971; Coleman, 1971 enligt Linderoth 2004). Specifikt dataspel, framför 

traditionella spel, anses roligare då de sköter tråkiga regler, går snabbare och är mer estetiskt 

tilltalande för spelaren (Prensky, 2001).  

   Enligt Skolverket (2011a) ses motivationen som en viktig del i elevernas vardag i skolan och 

med hjälp av dataspel kan de då finna mer motivation enligt Hainley et al. (2015). Hernández-

Sabaté et al. (2015) skriver också om ökningen av både motivation och matematiska kunskaper 
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vid spelandet av spel där eleverna får möjlighet att träna på matematiska områden. Kantasalo 

(2013) skriver att användningen av spel i undervisningen har flera fördelar där 

motivationsökningen anses vara den viktigaste. Varför spelen är positiva att använda vid 

undervisningen anses vara för att den för eleven närmare vardagssituationer. Spel har visats 

kunna konkretisera komplexa lärandemål för eleverna och ökningen av motivationen hos 

eleverna är förmodligen den fördel som är viktigast. Elever blir ofta mer aktiva i sitt eget lärande 

genom spel (Kantasalo 2013). 

   Hainley et al. (2016) genomförde en undersökning där de undersökte både serious games och 

spel skapade för underhållning och fann en skillnad mellan speltyperna.  Det främsta resultatet 

vid användandet av serious games var en ökad taluppfattning följt av motivationsförhöjning. 

Underhållningsspel som användes för inlärning följde samma linje som den vid användandet av 

serious games men en viss skillnad fanns. Skillnaden mellan spel skapade för underhållning och 

serious games var dock mycket liten. Så tydliga bevis för att användningen av kommersiella spel 

vid inlärning är bättre än serious games finns inte (Hainley et al. 2016).  

   Hernández-Sabaté et al. (2015) skriver att spel bidrar med tillfällen för övning av matematiska 

kunskaper men också ger tillfälle för kommunikation och relationsskapande. Enligt Skolverket 

(2011a) är kommunikation en viktig del av taluppfattningen. Enligt Hernández-Sabaté et al. 

(2015) anser Vygotsky att mer komplexa situationer och aktiviteter än vad de möter i det dagliga 

livet kan skapas när spelare interagerar med varandra eftersom de då lär genom att spela 

tillsammans. Detta talar för användandet av spel vid inlärning, särskilt ”multiplayer games” 

(Hernández-Sabaté et al., 2015).  

   Spel i undervisningen kan användas med fördel hos elever som lär sig på annorlunda vis och 

har särskilda behov (Kantasalo 2013). För att spelen ska kunna användas inom dessa grupper 

krävs att de är motivationshöjande, vardagsorienterade och skapar en lust att lära genom att 

aktivera eleverna. Vidare skriver hon att dessa elever med särskilda behov som spelar spel på sin 

fritid och därmed är bekanta med spelen kan kommunicera med andra elever om hur spelen går 

till. Detta skapar då ett bättre självförtroende men även möjligheter att påvisa sina egna 

matematiska kunskaper när de kommunicerar med klasskamraterna (Kantasalo 2013). 

   Ytterligare områden som utvecklas vid spelande är enligt Kantasalo (2013) även elevernas 

färdigheter i IT och kritiskt tänkande. Det kritiska tänkandet är viktigt även i matematiken då 

rimlighetsbedömning (att kritiskt analysera sitt resultat av en beräkning) är en del av 

kunskapskraven och taluppfattningen (Skolverket 2011). Problemlösning är ett av de områden 
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som utvecklas genom användandet av spel (Kantasalo, 2013). Enligt Hernández-Sabaté et al. 

(2015) fastslår De Guzmán att inlärningen av matematik genom spel är möjlig då spelaren måste 

följa regler, använda olika tekniker för att vinna och genom detta då löser matematiska problem.   

   Hernández-Sabaté et al. (2015) skriver om att elever som använde kommersiellt framtagna spel 

(icke serious games) i undervisningen utvecklade sin problemlösningsförmåga och, gentemot de 

elever som följt en traditionell undervisning, lägger ner mer tid till sina lösningar. Detta anses vara 

för att motivationen är högre i dessa spel.  

   En studie genomfördes för att kunna urskilja vilka typer av spel som är bäst lämpade för 

undervisningsmiljöer. Studenter gavs tillfälle att utvärdera olika kommersiella dataspel för att 

kunna identifiera spelelement som passar för pedagogiskt bruk. Baserat på studenternas tycke så 

kom de fram till att spel av typen äventyr och strategi tycks vara det mest lämpade för 

pedagogiskt bruk. De element som särskiljs är minnesövningar, logik, visualisering och 

problemlösning. Dessa element återkommer i äventyrsspel vilken kan vara anledningen till att 

denna typ var mest önskvärd från studenternas sida (Amory, Naicker, Vincent & Adams, 1999).  
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3. Teoretiskt ramverk 
Under detta kapitel kommer jag att redogöra för det teoretiska perspektiv som kommer att 

användas i den analys som sker av spelen. Det teoretiska perspektivet utgör ramverket för 

skapandet av analysverktyget. Avslutningsvis redogörs för hur det teoretiska ramverket relaterar 

till studien och hur analysverktyget utformats. 

3.1. Taluppfattning enligt McIntosh, Reys och Reys 
För denna studie används McIntosh, Reys och Reys (1992; McIntosh 2008; Reys & Reys 1995) 

syn på begreppet taluppfattning. De delar in området taluppfattning i tre större aspekter; att förstå 

tal; att förstå operationer med tal och att göra beräkningar.  

3.1.1. Att förstå tal 

   Inom denna aspekt ingår att förstå talföljden innebär enligt McIntosh (2008) att barnet har 

kunskap om det talsystem vi använder (hindu-arabiska) som bygger på att gruppera och räkna i 

tiotal. Eleven utvecklar sedan sin förmåga att förstå positionssystemet och dess uppbyggnad, hur 

man avläser talen och deras ordning samt ser mönster. Att förstå hur tal kan delas upp i termer är 

viktigt för att kunna göra effektiva beräkningar (McIntosh 2008). Exempelvis se mönstret mellan 

addition och multiplikation; att 25 + 25 + 25 + 25 = 100 och 4 · 25 = 100. Malmer (2002) 

beskriver att upptäcka talmönster sker på många olika sätt. 

   En aspekt av taluppfattning är att tal kan ses i olika representationer av tal och att eleven har 

förståelse för relationen mellan dessa former. Till exempel kan ett tal som är ett decimaltal även 

skriva i bråkform eller i procentform exempelvis 1/4, 0,25 och 25% (McIntosh 2008). Enligt 

Malmer (2002) är ett tal eller ett värde kan även visas med hjälp av grafiska representationer. 

Bråktal illustreras ofta med hjälp av delar av en stapel eller tårtbitar där hela stapeln och tårtan 

representerar helheten och varje bit en del.  

   Bråktal förekommer i olika sammanhang och har då olika innehåll (Malmer 2002). Bråktal kan 

anges som del av helhet vilket innebär att det anger att en hel har delats upp i lika stora delar, 

exempelvis tredjedelar och fjärdedelar. Även procenttal används som en del av helhet där 

exempelvis 25% är en fjärdedel. Bråktal kan också ange del av ett antal vilket innebär att 

exempelvis 3 av 8 uppdrag är utförda. Bråk som används för att utrycka en relation är också vanligt. 

Ett exempel på detta är att du blandar saft med 1 del saft och 9 delar vatten (Malmer 2002).  

McIntosh (1992) beskriver en annan aspekt av taluppfattning som känslan av talens storlek. Till 

exempel att eleven reflekterar över om de har levt i 400, 4 000 eller 40 000 dagar gammal. Vilket 

alternativ är närmast? Det finns flertalet strategier för att uppskatta mått där referenspunkter och 
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avrundning är exempel på strategier (McIntosh 2008). T.ex. kan eleven veta att ett år är 365 dagar 

och använder då detta som en referenspunkt. Med hjälp av avrundning till 400 dagar per år kan då 

eleven multiplicera sin ålder med 4000 och få ut att denne är närmast 4000 dagar gammal (en elev 

i åk 4–6 är vanligtvis 10–12 år gammal). Referenspunkter är lättigenkännliga tal som ofta har en 

personlig koppling till eleven och att utveckla system för dessa referenspunkter ingår i denna 

aspekt. (McIntosh, Reys & Reys 1992).   

   Att till exempel något kostar en viss summa kan användas som referenspunkt när det handlar 

om att köpa något annat (McIntosh 1992). Att de till exempel kan använda en cirkel med 

”tårtbitar” för att lättare kunna se hur mycket 2/3 är. Förståelsen för att 2/3 är mer än ½ då 

fungerar ½ som en referenspunkt (McIntosh, Reys & Reys 1992: Yang & Hsu 2009). 

3.1.2. Att förstå operationer med tal 

Att förstå effekten och relationen av/mellan de fyra räknesätten ingår i denna aspekt. Modeller 

används ofta för att förtydliga hur en metod fungerar, t.ex. relationen mellan multiplikation och 

addition, exempelvis 3 · 2 = 2 + 2 + 2. Dock framhäver McIntosh, Reys & Reys (1992) att 

eleverna behöver möta flera olika metoder för att inse både deras möjligheter och begränsningar. 

Att förstå relationerna mellan metoderna ger också en större förståelse för att metoderna är olika 

effektiva.  

   Vid beräkningar med tal finns det regler att förhålla sig till, så kallade räknelagar (McIntosh 

2008). Löwing och Kilborn (2003) och McIntosh (2008) beskriver olika räknelagar för 

multiplikation och addition så här: 

 Associativa lagen – (a·b)·c=a·(b·c) och (a+b)+c=a+(b+c) 

 Kommutativa lagen - a·b=b·a och a+b=b+a 

Det innebär att du kan räkna termerna/faktorerna i vilken ordning du vill men ändå få samma 

summa/produkt och att om du låter faktorerna byta plats så får du också samma 

summa/produkt (Löwing & Kilborn 2003; McIntosh 2008) 

   Det finns fleras olika beräkningsmetoder som är olika lämpliga beroende på problemets 

kontext (McIntosh 2008). Exempel på beräkningsmetoder är skriftliga beräkningar, 

huvudräkning, uppskattning och användning av miniräknare. Exempel på metodernas effektivitet 

kan till exempel tas vid ett tillfälle då ett snabbt svar är nödvändigt. Då kan en miniräknare eller 

uppskattning vara att föredra. När svaret inte behöver vara helt korrekt utan ungefärligt kan 

uppskattning vara en bra metod (McIntosh 2008 s.88). Vid till exempel budgeträkningar bör en 
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skriftlig metod användas. Ska det beräknas skillnaden mellan två snarlika tal kan uppåt eller 

nedåträkning (huvudräkning) användas enligt McIntosh (2008)  

3.1.3. Att göra beräkningar 

McIntosh, Reys & Reys (1992) menar att problem som kräver matematisk kunskap för att lösas 

innebär att du behöver skapa olika strategier för att lösa problemet. Att hitta rätt data i ett 

problem för att kunna utföra en korrekt uträkning det vill säga att i problemets kontext kunna 

utläsa vad som ska räknas med vilka tal och att veta vilken uträkningsmetod som krävs, 

huvudräkning, skriftlig metod eller räcker överslagsräkning? I taluppfattning ingår det att inse att 

det finns flertalet strategier till ett problem. Exempelvis kostar ett äpple 5 kr och en banan 6 kr. 

Hur mycket får du tillbaka om du köper 2 bananen och betalar med en tjugolapp? Eleven 

behöver då först kunna utläsa i kontexten vad en banan kostar och sedan räkna ut den totala 

kostnaden för köpet med ett motiverat val av lösningsmetod (räknesätt) 2 · 6 = 12 kr eller 6 + 6 

= 12. För att räkna ut hur mycket denne får tillbaka kan hen sedan använda sig av ytterligare en 

lösningsmetod exempelvis 20 – 12 = 8 kr. 

   Utmärkande för personer med en mindre utvecklad taluppfattning är att inte kunna analysera 

sitt val av och förstå att alla strategier inte är lika effektiva. Dessa personer väljer ofta de strategier 

de är vana vid och inte nödvändigtvis den mest effektiva och eleven visar sig gärna som mindre 

självsäker vid val av dem (McIntosh, Reys & Reys 1992). 

   Kunskap om beräkningar är viktig och McIntosh (2008) lyfter fram att huvudräkning är den 

viktigaste beräkningsformen för barnen att lära sig. Det som ingår i detta område är 

grundläggande addition- och subtraktionskunskaper där vissa kombinationer är framträdande. 

Uppåt- och nedåträkning med olika antal steg, tiokamrater, dubblor och nära dubbelt är viktiga 

strategier som utvecklas taluppfattningen (McIntosh 200).  

McIntosh (2008) skriver att forskning visar att automatisera sina kunskaper om 

multiplikationstabellen 0 – 10 är viktigt när de har lärt sig de grundläggande kunskaperna om hur 

kombinationerna beräknas. McIntosh (2008) beskriver den kunskapen enligt Tabell 2 nedan.  

Tabell 2 
Hur du generaliserar matematiska kunskaper 

120 + 40 Ta bort nollorna Räkna ut 12 + 4 Lägg till en nolla 

120 – 40 Ta bort nollorna Räkna ut 12 – 4 Lägg till en nolla 

120 · 40 Ta bortnollorna Räkna ut 12 · 4 Lägg till båda nollorna 

120 / 40 Ta bort nollorna Räkna ut 12 / 4 Lägg till en nolla 
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Detta för att kunna utveckla sina beräkningar och generalisera sina grundläggande kunskaper, 

alltså att använda de grundläggande kunskaperna de har vid 3 + 4 och 3 · 4 för att kunna räkna ut 

större tal som till exempel 300 + 400 och 30 · 40. 

3.2. Analysverktyget 
Baserat på McIntosh (2008) beskrivning av området taluppfattning och med hjälp av kännedom 

av kontexten (spelen) kunde analysverktyget skapas. McIntosh (2008) grupperar taluppfattning i 

tre större områden; Att förstå tal, Förstå operationer med tal och Att göra beräkningar. Beskrivningen av 

dessa områden användes för att kunna analysera vilka matematiska situationer spelaren möter i 

spelen. Då denna studie vänder sig till lärare anpassades analysverktyget efter relevanta aspekter 

utifrån läroplanen för åk 4–6: 

 Rationella tal och deras egenskaper. 

 Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 

 Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. 

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 

överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 

miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 

 Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer 

(Skolverket 2011a, s. 58) 

   Vid det första mötet med spelen märktes att vissa områden inom taluppfattning var mer 

framträdande än andra och därför valdes det att utveckla området att förstå tal så att 

analysverktyget istället för att testa spelen på tre större områden omfattar sex områden; 

Talordning och mönster, olika representationer för tal, talens storlek, referenspunkter, förstå 

operationer med tal och att göra beräkningar med tal. Se bilaga 1 och 2 för kodningsmanual och 

analysverktyg.  Syftet med analysverktyget var att testa spelsituationer om och vilken aspekt av 

taluppfattning spelaren kan använda sig av i den specifika situationen.  

    

 

 

  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Rationella_tal_och_deras_egenskaper
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Tal_i_bråk-_och_decimalform_och_deras_användning_i_vardagliga_situationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Tal_i_procentform_och_deras_samband_med_tal_i_bråk-_och_decimalform
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_för_beräkningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_överslagsräkning_huvudräkning_samt_vid_beräkningar_med_skriftliga_metoder_och_miniräknare
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_för_beräkningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_överslagsräkning_huvudräkning_samt_vid_beräkningar_med_skriftliga_metoder_och_miniräknare
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_för_beräkningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_överslagsräkning_huvudräkning_samt_vid_beräkningar_med_skriftliga_metoder_och_miniräknare
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Rimlighetsbedömning_vid_uppskattningar_och_beräkningar_i_vardagliga_situationer
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4. Metod 
I detta kapitel kommer valet av metoden för att besvara studiens syfte att presenteras och styrkas. 

Vidare kommer urvalet och genomförandet att beskrivas samt. Avslutningsvis kommer etiska 

reflektioner och studiens reliabilitet, validitet och generaliseringsmöjligheter att presenteras.  

4.1. Val av metod 
Syftet med denna studie är att besvara frågeställningarna; vilka situationer i ett digitalt spel kan erbjuda 

färdighetsträning i taluppfattning och hur erbjuds spelaren att utveckla sin taluppfattning i dessa situationer? 

   Det finns olika metoder men de har olika utformande och passar därför till olika typer av 

studier. Bryman (2011) beskriver två stora områden som särskiljer sig, kvantitativ och kvalitativ 

metod. En kvantitativ metod används när forskaren vill besvara frågor som fokuserar på 

numeriska data, att synen på verkligheten är objektiv medan den kvalitativa metoden fokuserar 

mer på orden än siffror. En kvalitativ metod har ofta en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket 

innebär att den är tolkningsinriktad och syftar ofta till att förstå hur något är.  

   Syftet med denna studie är att undersöka vilka situationer och hur spelare erbjuds 

färdighetsträning inom taluppfattning vilket gör att en kvalitativ metod anses mest lämpad. Med 

hjälp av Bryman (2011) har spelen kunnat identifieras som dokument och en massmedieprodukt. 

Han beskriver att en massmedieprodukt bör analyseras med hjälp av teman för att deras 

kvalitativa natur ska kunna bibehållas. Därför har det till denna studie valts en kvalitativ 

innehållsanalys med teman för att säkerhetsställa riktigheten i resultatet.  

   Bryman (2011) beskriver en viss fördel med denna metod vilken är att den ger tillfälle för 

kategorisering innan analysen men även en viss kategorisering under analysens gång. Metoden 

omfattar olika faser under studiens gång;  

1. Formulera en forskningsfråga 

2. Bekanta sig med dokumentets kontext 

3. Bekanta sig med tidigare forskning 

4. Skapa kategorier och ett schema som styr insamlingen av data 

5. Prova schemat  

6. Revidera schemat vid behov 

Den kvalitativa analysen skedde med en så kallad iterativ insamling vilket innebär att analysen 

sker parallellt som insamlandet av data.  
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   Enligt Bryman (2011) genomförs en så kallad tematisk analys där forskaren skapar ett så kallat 

ramverk och i analysen utgår från vad som beskrivs i detta. Den tematiska analysen genomförs i 

fas två och tre där du bekantar dig med forskning och då skapar ett ramverk. Baserat på 

ramverket skapas ett analysschema där olika teman används och testas på exempelvis ett spel; 

detta utgör fas fyra, fem och sex. När analysen sker söker forskaren efter dessa teman. Hseih och 

Shannon (2005) beskriver ”direct content analysis” som en metod där forskaren skapar kategorier 

eller teman baserat på tidigare forskning och teorier. Innan analysen skapas koder i likhet med 

den kvalitativa innehållsanalysen som beskrivs av Bryman (2011). 

   Kodningsmanualen (Tabell 3) är en stor del av en innehållsanalys och är av stor betydelse för 

att studien ska kunna replikeras och påvisa samma resultat eftersom det är den som vägleder 

forskaren vid ifyllning av analysschemat (Bryman 2011). 

Tabell 3 
Kodningsmanual  

Kod Kriterier 

Talordning och mönster 
 

Att kunna se tal som är närliggande och enkelt kunna räkna ut 
skillnaden mellan dessa med hjälp av uppåt och nedåträkning. Att 

kunna utläsa talen medhjälp av positionssystemet 

Olika representationer för 
tal 

Tal förekommer i olika former; bråk, procent, decimal. 
Grafiska representationer av dessa tal, till exempel en linje ifyllt till 

50%. 

Talens storlek 
 

Känslan för stora tal  

Referenspunkter 
 

Vid beräkningar kan referenspunkter ge en fördel (skapa strategier) 
och finnes när beräkningar är möjliga.  

Förstå operationer med tal 
 

Tillfälle för beräkningar ges. Att till exempel räkna ut skillnaden 
mellan tal för att kunna skapa en bättre strategi i spelet. Att olika 

lösningsmetoder är möjliga. 

Att göra beräkningar 
 

När olika lösningsmetoder är möjliga ges även möjlighet för reflektion 
kring deras effektivitet, att olika metoder är möjliga. Även 

rimlighetsbedömning av dessa beräkningar är möjlig och ibland 
önskvärd.  

   Kodningsmanualen används tillsammans med ett analysschema. Kodningsmanualen beskriver 

koderna så att betydelsen för dessa blir klart. Analysschemat utformades så att frågan möts spelaren 

av … i denna spelsituation ställdes utifrån varje aspekt. I Figur 1 ses analysschemat som användes 

för att besvara frågeställningen frågeställningarna.  
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Analysenhet 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Ges möjlighet 
att träna på 

JA NEJ J N J N J N J N J N J N J N J N 

Talordning och 
mönster 

                  

Olika 
representation 

för tal 

                  

Talens storlek 
 

                  

Referenspunkter 
 

                  

Förstå 
operationer 

med tal 

                  

Att göra 
beräkningar 

                  

Figur 1. Analysschema. 

Om en spelsituation omfattade aspekten kryssades rutan för ja/nej. Utöver detta skrevs koder om 

hur spelaren utvecklar sin taluppfattning, detta för att tydligare kunna beskriva situationerna.  

   I analysschemat kan utläsas hur många analysenheten som har funnits i spelet samt om det 

finns möjlighet till färdighetsträning inom området. Ett analysschema används till varje spel och 

med hjälp av detta kan vi utläsa vilka aspekter som påträffas i varje matematiska situation. 

4.2. Urval 
   Att avgöra vilka spel som skulle undersökas var inte det lättaste. Att välja populära spel som 

vänder sig till målgruppen elever i åk 4-6 ansåg vara icke fullgott så därför fastställdes tre 

urvalsfaktorer; två användningsfaktorer som innebär att spelet används av barn i årskurs 4 – 6 och 

av minst tre elever och en tillgänglighetsfaktor som innebär att spelet ska vara tillgängligt för alla, det 

vill säga gratis. Spelen som kom att ingå i undersökningen redogörs för i Tabell 4.  
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Tabell 4 
Urval av spel 

SPELNAMN SPELTYP ANTAL ELEVER 

DRAGON LAND Äventyr 7 

ZOMBIE DASH Äventyr 3 

SUBWAY SURFERS Arkad 10 

8 BALL POOL Sport 5 

ROLLING SKY Bräd 6 

CLASH OF CLANS Strategi 13 

PLANTS VS ZOMBIES Strategi 5 

BOOM BEACH Strategi 3 

CLASH ROYALE Strategi 10 

DRAGON CITY Simulering 4 

HAY DAY Diverse  5 

Vissa av dessa spel erbjuder moment som kostar pengar men dessa har uteslutits ur studien då 

spelen går att spela utan dessa köp.  

   För att bestämma vilka spel som används av elever i åk 4-6 lämnades en förfrågan om detta ut 

till barn geografiskt nära. Detta blev ett så kallat bekvämlighetsurval. Med ett bekvämlighetsurval 

menas det att urvalspopulationen ofta befinner sig i närheten av forskaren, det kan vara genom 

kollegor, studenter eller ur ett geografiskt perspektiv (Bryman 2011).  

4.2.1. Beskrivning av spel 

Dragon land är ett spel där du som spelare följer en historia om ett par drakar som är 

tillfångatagna. Ditt mål är att frita dem och det gör du genom att spela dig genom olika banor där 

du samlar på dig nödvändiga verktyg för att till slut kunna frigöra en av dina vänner. Under 

spelandet samlar du på dig mynt och diamanter som du kan använda för att uppgradera dina 

drakar (göra dem starkare) eller byta utseende på dem.  

Zombie dash utspelar sig på en tvådimensionell bana där du springer framåt och ska skjuta 

zombies som är i din väg. Du samlar poäng under spelets gång och försöker slå ditt personbästa.  

Subway surfers är ett spel där du som spelare ska springa ifrån polisen och följer en bana där du 

har några alternativa vägar och ska undvika olika hinder och att bli tillfångatagen. Det finns vissa 

verktyg som du kan använda för att öka din poäng och dina färdigheter under spelets gång. Du 

spelar för att klara vissa mål och du kan tävla mot dina vänner med ditt personbästa.  

8 Ball pool är ett spel som använder sig av samma regler som den verkliga sporten biljard. Det är 

ett digitaliserat biljardspel där det finns en shop tillgänglig där du han köpa bättre verktyg inför 

matcherna.   

Rolling sky är ett spel som utspelar sig på ett bräde där du som spelare ska guide en boll över ett 

bräde och förbi diverse hinder.  
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Clash of clans är ett spel där du som spelare ska bygga upp och uppgradera en by och träna dina 

krigare för att kunna kriga och stjäla resurser. Du kan spela mot spelet eller mot andra spelare. 

När en strid vinns så får vinnaren tillgångar i form av mynt, elixir och erfarenhetspoäng. Dessa 

kan sedan användas för att utveckla byn. Om din by blir angripen förlorar du tillgångar om den 

andre spelaren vinner. 

Plants vs. Zombies utspelar sig på en gräsmatta där du ska skydda ditt hus mot invaderande 

zombies med hjälp av plantor som har olika förmågor. Under spelets gång samlar du tillgångar i 

form av solar och använder dem för att köpa plantor.  

Boom beach är ett krigsspel som utspelar sig i ett ölandskap. Spelaren skapar en by som 

uppgraderas och utvecklas. En arme i form av båtar och soldater skapas och utvecklas så att de 

kan strida på andra öar. Vissa öar tillhör andra spelare och andra ingår i spelet. När en strid vinns 

så får spelaren tillgångar och erfarenhetspoäng. Om din by blir angripen förlorar du tillgångar om 

den andre spelaren vinner. 

Clash royale är ett spel som baseras på en kortlek. Spelaren vinner kort när denne spelar; ibland 

nya kort med nya egenskaper och ibland samma kort som denne redan har men kan då 

uppgradera korten och öka dess styrka. Spelet utspelar sig på en plan där korten skapar olika 

krigare som slår ner fiendens krigare och dess torn. När hemtornet är nedslaget har spelaren 

vunnit. För att spela korten krävs olika antal elixir som ökar i relation med tiden under spelets 

gång. 

Dragon city utspelas i form av en by med boende för drakar och hus som producerar mat. Byn 

utvecklas och uppgraderas och drakarna kan utvecklas eller säljas. När drakarna nått en viss nivå 

kan de strida med varandra. Det finns en samling av olika mål där det visas vilka drakar du hunnit 

samla. Vid strider får du erfarenhetspoäng och mynt som används vid uppgraderar. 

Spelet Hay day utspelar sig som en gård där du producerar olika varor och säljer. Det ges 

uppdrag som ger extra erfarenhetspoäng. 

4.3. Genomförande 
Fas 1 i en studie av denna form innebär att formulera en forskningsfråga. För att kunna skapa ett 

syfte som är väl grundat i väsentliga och aktuella problem inom skolväsendet började studien med 

att studera aktuella diskussioner inom, och reflektera över den egna erfarenheten av, skolan och 

undervisningen. Efter detta skapades syftet och forskningsfrågorna; vilka situationer i ett digitalt spel 

kan erbjuda färdighetsträning i taluppfattning och hur erbjuds spelaren att utveckla sin taluppfattning i dessa 

situationer.  

   Enligt Brymans (2011) beskrivning skulle nu fas 2 ske vilken innebar att bekanta sig med 

dokumentet kontext, det vill säga spelen. För att undersöka vilka digitala spel elever använde sig 
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av skickades först en förfrågan om medverkande ut till klasslärare i årskurs 4 - 6. De lärare som 

ville delta besöktes sedan och eleverna fick lämna sina svar anonymt genom att de namngav 

spelen; detta gjordes av 128 elever. Vissa elever namngav inga spel alls då de inte spelade och 

vissa namngav upp till 40 olika spel. 

   I denna studie innebar fas 2 detta att undersöka och spela spelen. Detta skedde samtidigt som 

fas 3, att bekanta sig med tidigare forskning och fas 4, skapa kategorier och ett schema som styr 

insamlingen av data. Att detta skedde samtidigt är för att kategorierna som skapas behöver passa 

spelens utformning. Det underlättade för forskaren att göra detta samtidigt för att det skulle 

hållas färskt i minnet. Hade faserna utförts efter varandra så som Bryman (2011) beskriver finns 

risken att något glöms bort eller att minnes förvrängs.  

   Med hjälp av forskning kunde en definition av taluppfattning skapas och därefter en 

kodningsmanual och ett kodningsschema. Först skapades en kodningsmanual med tre olika 

aspekter av taluppfattning. Detta provades därefter på spelen och det ansåg vara fullgott för att 

besvara frågeställningen; vilka situationer i ett digitalt spel kan erbjuda färdighetsträning i taluppfattning. 

 För att besvara den andra frågeställningen ansågs detta inte fullgott då det framkom en del 

skillnader i spelen inom aspekten, att förstå tal. Fas 5 var då avklarat och fas 6 som innebär att 

omformulera schemat vid behov, genomfördes. Eftersom aspekten att förstå tal varierade i 

spelen beslutades att dela in denna aspekt i mindre områden så kodningsmanualen kom då att 

omfatta 6 aspekter, Talordning och mönster, Olika representationer för tal, Talens storlek, Referenspunkter, 

Förstå operationer med tal och Att göra beräkningar. Dessa sex aspekter ansågs då vara fullgoda för att 

besvara frågeställningarna. 

   Bryman (2011) beskriver fördelen med en iterativ insamling av data, att analysen och 

insamlandet sker parallellt. Materialinsamling skedde genom att spela spelen. Denna del av 

studien var en tidskrävande del då mycket tid gick åt att utforska spelen så att inga analysenheter 

missades. Inga spel har ett definitivt slut och därför har de spelats tills en översikt kunde skapas 

och inga nya analysenheter längre framkom. När den första undersökningen var gjord kunde en 

definition av analysenhet ske, denna definition fungerade som bas i den vidare undersökningen. 

   Eftersom digitala spel uppdateras kontinuerligt skedde materialinsamlingen inom en begränsad 

tid. Materialinsamlingen genomfördes mellan 20 april 2017 och 20 juli 2017. Bryman (2011) 

problematiserar kring att hemsidor och liknande kan tas bort och ändras vilket gör det viktigare 

att notera under vilka tidpunkter sidorna har besökts, i detta fall under vilken period 

materialinsamlingen har skett. Vilka versioner av spelen som har använts kan utläsas i bilaga 4. 
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4.4. Forskningsetiska reflektioner 
När vi gör studier som omfattar människor så krävs det en ständig reflektion kring den etiska 

problematiken i våra studier. Enligt Bryman (2011) finns det fyra etiska principer att ta hänsyn till 

när vi bedriver forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

   Med informationskravet menas att forskaren informerar de berörda i studien om studiens syfte, 

hur studien går till samt att den är frivillig (Bryman 2011: Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla 

detta krav kom jag att vid insamlandet av uppgifter kring vilka spel elever använder sig av att dela 

ut ett informationsbrev där det framkom studiens syfte, varför just denne elev var utvald, att 

medverkandet var frivilligt och kunde dras tillbaka om så önskades. Hur konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet uppfylls beskrivs i informationsbladet (se bilaga 5).  

   Bryman (2011) problematiserar kring nya medier och beslut angående forskningsetik och enligt 

hans beskrivning behöver ingen information om studien ges till tillverkarna då spelen är 

offentliga. Resultatet av analysen är helt opåverkade då någon relation mellan författaren och 

tillverkarna inte finns.  

   Samtyckeskravet är enligt vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2011) ett samtycke att medverka i 

studien. Enligt vetenskapsrådet (2002) bör barn under 15 år frågas om vårdnadshavares tillåtelse 

och godkännande för medverkan om studien omfattar etiskt känslig information. 

Enkätundersökningen gjordes för att få underlag till urvalet av spel och det krävdes ingen 

underskrift från vårdnadshavare då det inte klassas som känslig information enligt Bryman 

(2001).  

4.5. Reliabilitet, validitet och generaliseringsmöjligheter 
Nackdelar med en innehållsanalys av denna art är att en tolkning av data sker. Bryman (2011) 

beskriver att vid kategoriseringen av öppna frågor eller observationer kan skillnader uppstå. För 

att denna studie ska kunna genomföras av flera personer skapades och användes en 

kodningsmanual viket höjer studiens interbedömarreliabilitet. Validitet innebär att det som ska mätas 

verkligen mäts. Kodningsmanualen som används anses öka studiens validitet. Samtidigt skriver 

Bryman om extern validitet vilket innebär att resultatet kan generaliseras utanför studiens ramar. 

För en högre extern validitet behöver studien urval vara brett (Bryman 2011).  

   Bryman (2011) påpekar att bekvämlighetsurvalet har vissa fördelar och nackdelar. Eftersom det 

ofta finns en relation mellan forskaren och urvalsgruppen, i detta fall läraren och eleverna, så blir 

responsen mycket hög. Tyvärr är det inte möjligt att generalisera resultatet eftersom urvalet är 

väldigt begränsat. Samtidigt skriver han att bekvämlighetsurval kan vara till en fördel om studiens 
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syfte har relevans för forskaren. I detta fall har studiens resultat relevans för läraryrket och därför 

ansågs metoden fullgod.  

   En innehållsanalys anses vara en öppen metod och det ger stor replicerbarhet och 

tillvägagångssättet är mycket flexibelt och kan därför användas i flera områden enligt Bryman 

(2011). Nackdelar med denna metod är att vid kodningen måste nästan alltid en tolkning av 

forskaren ske vilket kan riskera resultatets riktighet. Analysen baseras på forskning vilket gör att 

studien bara kan vara så bra som forskningen är.  
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5. Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten av studien och analys av denne att redogöras. Resultatkapitlet är 

indelat i två delar som svarar på vardera frågeställningen. Inledningsvis visas ett exempel på hur 

analysenheterna har analyserats. Vidare kommer resultatet av frågeställningen Vilka situationer i ett 

digitalt spel kan erbjuda färdighetsträning i taluppfattning att presenteras. Resultatet av frågeställningen 

Hur erbjuds spelaren att utveckla sin taluppfattning i dessa situationer presenteras genom att de sex valda 

aspekterna inom taluppfattning redogörs för separat.  Därefter presenteras en analys av studiens 

resultat och avslutningsvis presenteras en sammanfattning. 

5.1. Exempel på analys av en analysenhet 

Vid analysenheten i Figur 2 får spelaren möjlighet att använda sig av olika räknesätt och 

beräkningsmetoder för att kunna ta reda på hur många poäng denne behöver för att öka sin 

placering i rankinglistan. Denna analysenhet ger även tillfälle för reflektion angående 

beräkningarnas relationer och vilken lösnings- och beräkningsmetod som kan vara mest effektiv. 

Möjliga beräkningar kan vara 435 + ? = 438 eller 438 – 435 = ?. Beräkningsmetoder som kan 

användas här kan vara till exempel huvudräkning (uppåt/nedåträkning) eller skriftlig uppställning. 

 

Figur 2. En bild över en analysenhet (rankinglista) i spelet Clash of clans. 

Förståelsen för att olika beräkningsmetoder har olika effektivitet kommer att tolkas genom att 

möjlighet för reflektion kring beräkningsmetoderna finnes. Det blir mer tydligt att förståelsen för 

till exempel beräkningsmetodernas olika effektivitet när ett snabbt beslut behöver tas eller om 

spelet spelas när tillgång för användning av skriftliga metoder inte finns tillgängliga.  

   Vid denna analysenhet (Figur 1) ges spelaren tillfälle att träna Talordning och mönster och 

Talensstorlek (uppåt/nedåträkning); vid beräkningen som presenteras ovan visar spelaren att denne 
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har kunskap om att förstå operationer med tal och att göra beräkningar. Som beskrivet i 

kodningsmanualen tolkas det som att användning av referenspunkter är möjligt när beräkningar kan 

ske.  

   Kategorin olika representationer för tal finnes inte i föregående beskrivna analysenhet. För att 

spelaren ska få träna på denna aspekt behöver olika tal att presenteras exempelvis presenteras 

bråk, procent och grafiska beskrivningar i spelen. ett exempel på detta är att spelaren behöver 

vinna 10 strider för att uppnå nästa nivå. De vunna striderna (fyrs stycken) visas då som ett 

bråktal (4/10), procenttal (40%) och med en grafisk linje där den är ifylld med färg till den 

aktuella prestationen (fyra vinster). 

5.2. Identifierade analysenheter i spelen 
I undersökningen har det upptäckts två olika typer av analysenheter med olika egenskaper. 

Analysenheterna, om vi jämför spel mot spel, skiljer sig till viss del i utseendet men egenskaperna 

är nästintill samma för många av enheterna. Analysenheterna är antingen situationer där spelaren 

fattar beslut (valanalysenhet) eller om spelaren kan utläsa information om spelets framgång 

(informationsanalysenhet). Fullständig överblick av de funna analysenheterna ses nedan i Tabell 5 

och Tabell 6. 

Tabell 5 
Överblick av informationsenheter funna i spelen 

SPEL SPELTYP INFORMATIONSENHET    

ROLLING SKY Bräd Rankinglista    
8 BALL POOL Sport Rankinglista Spelarens profil   
SUBWAY 
SURFERS 

Arkad Rankinglista Weekly hunt* Awards* Missions* 

CLASH OF CLANS Strategi Rankinglista Startsidan  Spelarens arme Spelarens profil 
DRAGON CITY Simulator  Startsidan Dragon book* Odla mat 
PLANTS VS. 
ZOMBIES 

Strategi Rankinglista    

DRAGON LAND Äventyr  Startsidan Spelets gång  
ZOMBIE DASH Äventyr  Startsidan   
HAY DAY Diverse  Startsidan   

 
 

BOOM BEACH Strategi Rankinglista  Startsidan Klarade uppdrag*  
CLASH ROYALE Strategi Rankinglista Startsidan   

 *Samma egenskaper som analysenheter av typen klarade uppdrag. 

 

Exempel på analysenheter där spelaren ska fatta beslut är när denne handlar nya verktyg (shopen) 

eller uppgraderar byggnader och träna soldater.  
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Tabell 6 
Överblick av informationsenheter funna i spelen 

SPEL SPELTYP VALENHET    

ROLLING SKY Bräd Val av bana    
8 BALL POOL Sport Shopen Starta match  

 
 

SUBWAY 
SURFERS 

Arkad Shopen Spelets gång Karaktärer/boards  

CLASH OF CLANS Strategi  Träna soldater Multiplayer/ 
singleplayer 

Uppgradera 
byggnader 

DRAGON CITY Simulator Shopen  Strida Utveckla drakar  
PLANTS VS. 
ZOMBIES 

Strategi Shopen minispel Välja plantor Spelets gång  

DRAGON LAND Äventyr Shopen Uppgradera 
drakar 

  

ZOMBIE DASH Äventyr Shopen     
HAY DAY Diverse Shopen  Odla grödor Marknaden  

 
Uppdrag  

BOOM BEACH Strategi  Träna soldater Starta krig Uppgradera 
byggnader 

CLASH ROYALE Strategi  Spelets gång Val av kort Uppgradera kort 

Exempel på analysenheter där spelaren kan utläsa information är rankinglistan, startsidan och 

målbeskrivning (uppdrag). 

   Det fanns en märkbar skillnad mellan spelens analysenheter. I ena änden av få och enkla 

analysenheter finns spelen 8 ball pool och Zombie dash. Dessa spel hade få analysenheter och de var 

av en enkel art då lite information kunde avläsas eller enbart några få varor kunde köpas i shopen 

med hjälp av mynt. I jämförelse med spel som Clash of clans och Boom beach där mycket 

information kan avläsas i informationsanalysenheterna och i situationer där köp förekommer 

finns två olika tillgångar, i form av mynt och trä/elixir, och fler varor. Det är stor skillnad i 

komplexiteten i spelen. Andelarna mellan valanalysenheter och informationsanalysenheter var 

också utmärkande då den var antingen cirka hälften av vardera eller så var valanalysenheterna 

övervägande.   

   Att ett spel har fler analysenheter betyder inte att det spelet erbjuder träning inom 

taluppfattning i en större grad. Spelens utseende måste tas i åtanke när det analyseras om 

huruvida fler analysenheter ger fler tillfällen att utveckla spelaren taluppfattning. Ser vi till spelet 

Subway surfers så omfattar det spelet sju analysenheter. Skillnaden mellan detta spel och de 

övriga är att olika måluppfyllelser visas på tre olika ställen medan övriga spel har ett samlat ställe 

där de visar uppdragen. Avslutningsvist betyder det att spelens analysenheter i antal inte betyder 

att det erbjuds mer färdighetsträning inom taluppfattning. Ytterligare mönster som kan urskiljas, 

efter speltillverkarnas kategorisering, är att de spelen av strategityp innehåller både fler och mer 

omfattande analysenheter.  
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De mest förekomna analysenheterna 

   Analysenheter som utmärker sig och finns med i flera av spelen är rankinglista, startsidan, 

måluppfyllelse och shopen.   

   Rankinglistan (informationsanalysenhet) är den enda analysenhet som har gemensamma 

egenskaper och utseende i de spel där den förekommer och är den mest förekommande 

analysenheten tillsammans med startsidan. Vid rankinglistan erbjuds spelaren att se sin egna 

aktuella poäng och sin placering gentemot de andra spelarna.  

   Matematisk information som kan utläsas var ett krav för att startsidan 

(valanalysenhet/informationsanalysenhet) skulle anses som en analysenhet. Det förekom inte i 

alla spel men i många. De startsidor som innehöll matematisk information hade olika utseenden. 

Några spel (Clash of clans, Dragon city, Hay day, Boom beach) har gemensamt att i denna analysenhet 

visas spelaren en by/samhälle som ska utvecklas för att få framgång i spelet. Vid startsidan ser 

spelaren en översikt av samhället och dess tillgångar. Denna analysenhet är mer komplex än 

andra då spelaren kan avläsa mycket information; exempelvis aktuell nivå på byggnader, aktuella 

nivåer hos tillgångarna och även den maximala kapaciteten för tillgångarna och även 

erfarenhetsnivå. Jämför vi de spelen med en komplex översikt över by/samhälle med spelet 

Zombie dash och Dragon land, där enbart aktuellt highscore respektive aktuell tillgång i mynt, 

diamant och antal liv visas, ser vi stor skillnad i komplexiteten vid denna analysenhet. I de två 

sistnämnda spelen är startsidan inte en valanalysenhet utan ger enbart information så den anses 

vara en informationsanalysenhet. Denna analysenhet är den enda som förekommer som både val- 

och informationsanalysenhet.  

   Måluppfyllelse (informationsanalysenhet) finns i flera av spelen med de har olika utseenden. 

Spelet Dragon city har mål som spelaren ska utföra men denna situation omfattar ingen matematik 

så den har inte analyserats och redovisats för. Dock så finns en situation som benämns Dragon 

book där spelaren kan följa hur olika samlingar av drakar är uppfyllda. Av de spel som innehåller 

måluppfyllelse (se föregående, Tabell 4) så är alla spel utom Subway surfers spel som baseras på 

utveckling av by/samhälle. 

   Shopen (valanalysenhet) är en analysenhet som framträder i flera olika typer av spel. I shopen 

erbjuds spelaren att handla nya verktyg och måste här väga tillgångar mot kostnader. Även här är 

komplexiteten olika i spelen. De spelen med fler varor och tillgångar erbjuder fler möjligheter för 

matematiska beräkningar.  
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   Analysenheter som har gemensamma egenskaper med shopen är att uppgradera byggnader och 

träna soldater/drakar. Analysenheterna i de spelen har samma egenskaper som shopen men är 

uppdelad för en bättre överblick i spelet och detta medför även att analysenheterna och 

beräkningserbjudandena då blir fler i de spelen.  

Likheter mellan speltyperna 

Speltyperna är angivna efter vad tillverkarna har kategoriserat dem som. Det finns vissa likheter 

mellan de olika speltyperna; exempelvis spelet Dragon city (simulator) och Hay day (diverse) och 

några strategispel (Boom beach, Clash of clans) påvisar stora likheter i utseende och utförande då 

de omfattar en by/samhälle som ska utvecklas för att kunna strida mot andra spelare (i Hay day 

produceras varor som säljs). Strategispelet Plants vs zombies saknar denna by utan utspelar sig 

istället på ett slagfält/bräde som byggs upp på nytt inför varje strid vilket även görs i spelet 

strategispelet Clash royale. Spelen Dragon city och Hay day har fler likheter med de övriga 

strategispelen än vad spelet Plants vs zombies och Clash royale har.  

5.3. Taluppfattning  
Samtliga analysenheter har visats sig innehålla möjligheter för färdighetsträning inom 

taluppfattning. Det avvikande området i analysenheterna är olika representationer av tal som inte 

förekommer i alla analysenheter. I övrigt förekommer alla områden inom taluppfattning som 

beskrivet i ramverket i samtliga spel. De exempel som ges under respektive aspekt tränar även 

spelaren inom de andra områdena. 

   Speltyperna strategi och äventyr kan spelas (och spelas ofta) i multiplayermode, vilket innebär 

att spelaren tävlar mot andra spelare. I multiplayermode är alla analysenheter som erbjuder 

spelaren val viktiga för spelets utgång men även informationsanalysenheterna är viktiga då 

informationen från dem kan hjälpa till att skapa en bättre strategi. Eftersom resurserna hos 

spelaren är begränsade behöver spelaren göra ett val som är väl avvägt. I dessa situationer har 

spelaren stor nytta av en mer utvecklad taluppfattning då strategierna bygger på att använda sina 

resurser på det mest optimala sättet; att resurserna ska räcka till så mycket som möjligt.  

5.3.1. Talordning och mönster 

Samtliga analysenheter omfattar aspekten Talordning och mönster. Exempelvis analysenheten 

rankinglista ger tillfälle för spelaren att använda sig av talföljden då talen ibland ligger nära 

varandra och då kan upp- och nedräkning användas för att räkna på skillnaden mellan talen.  

   Under spelens gång möts eleven av allt större och större tal vilket är förekommande i alla spel 
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men de spel som omfattar minst och lägst tal är 8 ball pool, Plants vs zombies, Zombie dash och Dragon 

land. Utmärkande för Plants vs zombies är dock att där möter spelaren tydliga mönster i talföljden. I 

spelet måste spelaren fånga solar för att kunna odla plantor och slåss mot zombies. Dessa solar är 

i början av spelet värda 25 och plantorna kostar exempelvis 50 och 100 och ses i Figur 3. 

Figur 3. Översikt av analysenheter spelets gång i plants vs zombies. 

   Under spelet kan då spelaren upptäcka mönster och använda sig av så kallade 25 hopp, att 

denne räknar med 25 i taget (25,50,75) istället för 1,2,3 och så vidare (McIntosh 2008; Malmer 

2002). Vill spelaren köpa en planta för 100 och har 50 i ”kassan” så kan denne använda sig av 

denna strategi för att räkna ut hur många solar som behövs innan köpet kan genomföras. Från 50 

till 100 (50, 75, 100) blir det två hopp, alltså behövs två solar.  

5.3.2. Olika representationer av tal 

Området olika representationer av tal särskilde sig genom att det inte fanns i alla analysenheter i 

spelen. Zombie dash innehåller inte av denna aspekt alls. Detta område hade också fler skillnader 

mellan spelen. Men även om analysenheterna omfattar samma områden så är komplexiteten 

olika. Spelaren mötes i startsidan enbart 1 bråktal medan beställningar omfattar flera olika bråktal. I 

tabell 7 ses vilka spel som omfattar de olika representationerna.  

Tabell 7 
Förekomsten av olika representationer av tal i spel 

 SPELTYP PROCENTFORM BRÅKFORM GRAFISK REPRESENTATION 

ROLLING SKY Bräd  X X X 
8 BALL POOL Sport  X X X 

SUBWAY SURFERS Arkad X X X 
CLASH OF CLANS Strategi  X X 

DRAGON CITY Simulator  X X 
PLANTS VS. ZOMBIES Strategi  X X 

DRAGON LAND Äventyr  X X 
ZOMBIE DASH Äventyr  X X 

HAY DAY Diverse  X X 
BOOM BEACH Strategi  X X 
CLASH ROYALE Strategi  X X 

Alla spelen presenterar spelaren för 2 olika representationer av tal men enbart 3 spel presenterar 

tal i procentform.  

   De bråktal som presenteras i spelen visas som del av en helhet (Malmer 2002). I några av spelen 

anges även bråk som del av helhet i procentform. På startsidan visas det hur många poäng spelaren 

har fått och hur många poäng som behövs för att avancera till nästa level; exempelvis 45 / 220. 

En helhet är alltså 220 erfarenhetspoäng och du har för närvarande 45 poäng. Även vid 

beställningar visas hur många varor som finns och hur många som beställs (Malmer 2002). 

Utmärkande för spelet Hay day är att detta bråk kan visas som större än 1 beroende på hur många 

varor som finns i förrådet medan i övriga spel överstiger aldrig bråktalen 1. När bråktalet 
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överstiger 1 visas att det finns fler varor i relation mot vad som behövs för att klara beställningen; 

exempelvis anges det som 5 / 3 havre i spelet om beställningen ligger på 3.  

   Bråktal tillsammans med en grafisk representation av bråket är förekommande i alla spel som 

omfattar detta område (Malmer 2002). I spelet Clash royale som visas i Figur 4, presenteras 

uppgraderingen av kort med hjälp av grafiska representationer. 

Figur 4. Analysenhet Uppgradera kort i Clash royale. 

Den grafiska representationen visas som en linje/rör där det aktuella värdet är ifyllt med färg. I 

Figur 3 kan vi utläsa att kortet längst ned till höger är ifyllt till 9 / 10 och det visas samtidigt med 

en grafisk representation (Malmer 2002).  

   Att spelen omfattar flera representationer av tal ger spelaren en möjlighet att reflektera över 

relationerna mellan de olika formerna vilket ingår i läroplanen för matematik (Skolverket 2011a). 

I figur 4 och Figur 5 visas hur det kan presenteras i spelen.  
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Figur 5. Analysenhet profil i 8 ball pool.           Figur 6. Analysenhet val av bana i roller sky. 

   Det ges möjlighet att reflektera kring sambanden mellan bråktal och procenttal i spelet 8 ball 

pool enligt Figur 5 då det visas att 1/3 är lika med 33,3… %.  I Figur 5 visas också en grafisk 

representation, ett rör som är ifyllt till det aktuella värdet, av hur långt spelaren har kommit på 

denna nivå, alltså hur många erfarenhetspoäng som behövs för att avancera. Figur 6 visas tydligt 

relationen mellan bråkform och procentform, 2/20 är 10%. 

5.3.3. Talens storlek och referenspunkter 

I samtliga analysenheter finns området talens storlek med. I spelen så möter spelaren olika tal och 

desto högre nivå i spelet så möter spelaren högre tal. Exempelvis spelet Clash of clans ger spelaren 

flera tillfällen att öva på sin kunskap om tals storlek då detta spel omfattar flera olika tillgångar, 

likaså spelet Boom beach. Spelet använder sig av både mynt och trolldryck för att kunna uppgradera 

och utveckla spelet. Analysenheter startsidan ger spelaren information om spelet och här finns 

många tal att utläsa. I Figur 7 visas en överblick av startsidan där spelaren möter flera olika tal. 

Figur 7. Startsidan i Clash of clans. 

   På den aktuella nivån presenteras tal upp till en miljon och de presenteras i siffror. Dessa tal 

syns om du klickar på byggnader och framgår inte i Figur 7. I spelets analysenheter möts spelaren 

av flera olika tal medan i spelet zombie dash möts spelaren endast av ett tal, det personliga rekordet. 

Här kan vi se att både informationsanalysenheter och valanalysenheter erbjuder spelaren möte 
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med många tal. Detta gör då att spelaren får träna på sin taluppfattning i större grad än i till 

exempel Zombie dash där enbart spelarens bästa poäng presenteras och en shop där ett fåtal varor 

finns att handla.  Ju högre erfarenhetsnivå spelaren uppnår desto fler byggnader kan denne bygga. 

Dessa byggnader kan uppgraderas och vid varje byggnation och uppgradering möts tal av olika 

storlekar, vilka ökar när spelarens nivå ökar. Med dessa exempel ser vi att komplexiteten, 

mängden tal och talens storlek, skiljer sig markant mellan spelen.  

   Referenspunkter är ofta personliga så det är svårt att beskriva vilka spelaren kan använda sig 

utav. Däremot finns tillfällen i alla spel där referenspunkter kan utvecklas.  

   McIntosh (2008) beskriver att referenspunkter ofta är personliga vilket gör det svårt att 

uppskatta om spelaren använder sig av det i spelen. Han skriver ändå att referenspunkter ofta 

används i situationer där du köper något, då görs en jämförelse av något där du vet priset av. 

Analysenheten shopen ger då spelaren möjlighet at utveckla sin användning av referenspunkter 

enligt McIntosh (2008). Att uppskatta stora tal kan hjälpas av en utvecklad förmåga att använda 

sig av referenspunkter. De spel som erbjuder stora tal erbjuder alltså då tillfällen för träning vid 

användning av referenspunkter.  

   Eftersom talen presenteras i olika former kan spelaren sedan använda sig av dessa former och 

grafiska uttryck när denne jämför och analyserar andra tal, spelaren har då utvecklat sin förmåga 

att använda sig av referenspunkter. Bråket ½ kan också tänkas på som hälften och det är en 

vanlig referenspunkt för många människor. Vi delar ofta saker på hälften, i två lika stora delar. 

Dessa situationer finns bland annat i spelet Clash royale som nämnt i föregående exempel. Detta 

spel erbjuder många möten med olika bråk och därmed flera tillfällen för referenspunkter att 

utvecklas.  Ytterligare en möjlighet för referenspunkter finns i spelet plants vs zombies där 

spelaren kan lära sig att det går åt fyra solar för en planta (4 · 25 = 100). Detta kan då användas 

som en referenspunkt då spelaren vet att fyra solar är den plantan.  

5.3.4. Förstå operationer med tal 

I samtliga analysenheter ges spelaren tillfälle att utveckla sin förståelse för operationer med tal. Spel 

med en by/samhälle (Boom beach, Clash of clans, Dragon city och Hay day) som ska utvecklas ger fler 

tillfällen för operationer med tal då de spelen ger mer framgång om spelaren använder sig av en 

strategi. En viktig punkt i en bra strategi är att så få tillgångar som möjligt behöver spenderas och 

för att detta ska ske behöver beräkningar utföras innan val görs. När ett beslut har tagits kan det 

inte tas tillbaka därav vikten av väl avvägda beslut. Av dessa spel utmärker sig Boom beach och 

Clash of clans då dessa har två sorters tillgångar (mynt/trä och mynt/elixir) och detta ger då 

dubbelt så många tillfällen för beräkningar.  
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   I informationsanalysenheterna ställs spelaren inför information om spelets gång, hur 

tillgångarna ser ut, vad som krävs för vissa köp/uppdateringar och vad som krävs för att strida 

mot andra spelare. Här kan spelaren reflektera över de aktuella värdena och göra beräkningar för 

att kunna avancera i spelet så fort som möjligt utan större förluster. Exempelvis i de spel där 

spelaren kan strida mot andra kan hen göra jämförelser på dennes och den andres erfarenhetsnivå 

och byggnaders nivåer för att få en överblick om hur en strid kan gå. Har den andre spelaren 

liknande nivåer och tillgångar kan striden bli jämna. Är nivåerna väldigt olika kan striden vara lätt 

att vinna eller så blir det en stor förlust.  

   I Figur 8 ser vi shopen i spelet Subway surfers där det erbjudes spelaren att använda sig av flera 

olika räknesätt vid beräkningar inför köp.  

Figur 8. Shopen i Subway surfers. 

Vill du köpa tre varor som kostar lika mycket finns flera lösningsmetoder att välja på exempelvis 

Addition, 300+300+300=900 eller multiplikation 3·300=900. Även en subtraktion kan göras i 

denna situation. Du använder dig av summan för dina tillgångar och subtraherar sedan 300 så 

långt det går. Vid situationer som dessa, då det finns möjlighet att använda sig av flera olika 

lösningsmetoder, kan spelaren utveckla sin förståelse för relationerna mellan lösningsmetoderna, 

exempelvis multiplikation som upprepad addition.  

   Den kommutativa lagen ges tillfälle att reflektera över då spelaren ska göra beräkningar 

(McIntosh 2008; Kilborn & Löwing 2003). Spelaren behöver förstå hur en beräkning sker när det 

handlar om olika tal och räknesätt. Exempelvis hur en addition beräknas. Om spelarens tillgångar 

är 1285 och hen vill handla något som kostar 885 och 500. För att beräkna vad varorna kostar 
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tillsammans kan addition användas. Här kan termerna skrivas i vilken ordning man vill utan att 

summan blir fel. 885 + 500 = 1385, 500 + 885 = 1385. Viktigt att sedan tänka på är att den 

kommutativa lagen enbart gäller för addition och multiplikation. Så när det ska beräkna vad 

spelaren får kvar får inte termerna byta plats för då blir differensen olika. 1385 – 1285 = 100 och 

1285 - 1385=-100 (McIntosh 2008; Kilborn & Löwing 2003). 

   Både Skolverket (2011a) och McIntosh (2008) beskrivet vikten av att lära sig aritmetiken och 

spelen ger spelaren tillfälle att träna på detta. Den matematiska informationen som kan avläsas i 

spelen hjälper spelaren att skapa en strategi. Strategierna blir bättre ju fler bräkningar som utförs. 

I spelen får spelaren själv skapa beräkningarna denne vill utföra, det som presenteras är olika tal 

och värden. För att kunna utföra riktiga beräkningar behöver spelaren skapa lämpliga beräkningar 

baserat på kontexten (McIntosh 2008).  

5.3.5. Att göra beräkningar 

Alla analysenheter omfattar området att göra beräkningar. Vid valanalysenheter, exempelvis shopen 

erbjuds spelaren flest beräkningsmöjligheter och här ges spelaren tillfälle att reflektera över vald 

beräkningsmetod. Vid denna analysenhet är alla beräkningsmetoder möjliga så här får spelaren 

själv avgöra vilken hen finnes mest lämplig. 

   När flera av samma vara ska köpas får spelaren använda sig av sin kunskap om beräkningarnas 

relationer. Att beräkna 7 + 7 + 7 + 7 = 28 är mindre effektivt än 4 · 7 = 28. Att förstå denna 

relation ökar förståelsen för vilken metod som är mest effektiv enligt McIntosh, Reys & Reys 

(1992). 

   Spelen erbjuder också reflektion av beräkningsmetod. Exempelvis spelet Clash royale 

presenterar matematiska situationer under tidspress. Vid dessa situationer behöver spelaren 

avgöra om denna ska använda sig av en skriftlig metod eller huvudräkning. Enligt McIntosh 

(2008) behöver kontexten tas hänsyn till vid val av metod. I detta fall är tiden av yttersta vikt 

eftersom svaret behövs snabbt. Vid shopen kan spelaren istället ta tid på sig och göra en mer 

korrekt beräkning för att uppnå ett så riktigt svar som möjligt för en bättre framgång i spelet. 

Skolverket (2011a) beskriver att rimligheten är viktigt vilket även blir tydligt i dessa spelsituationer 

där spelaren kan ta tid på sig för att få fram ett svar. Tiden finns för reflektion kring svarets 

rimlighet om möjligheten för ytterligare en beräkning finns.  

 

   Spelen Clash of clans, Boom beach, Clash royale, Subway surfers och plants vs zombies omfattar 

analysenheter där beräkningarna är tidsbegränsade vilket kräver snabba beräkningar för framgång 
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under spelet. Här ges spelaren möjlighet att utveckla sin huvudräkning och 

uppskattningsförmåga. Clash royale och Plants vs zombies utmärker sig då tillgångarna under spelets 

gång ökar vilket hela tiden ger nya värden inför beräkningarna. Clash of clans strider har samma 

egenskaper men färre beräkningsmöjligheter då tillgångarna är bestämda innan stridens start 

medan Boom beach omfattar en del som är förutbestämd och en del där tillgången är rörlig vilket 

då ger fler beräkningsmöjligheter i likhet med Plants vs zombies och Clash royale. I dessa situationer 

får spelaren reflektera över beräkningsmetoderna men också träna på dem.  

   Tidigare nämnda analysenheter har samma egenskaper som shopen men att tidsbegränsningen 

har lagts till och då behöver beräkningsmetoden reflekteras över ytterligare. Tar beräkningen för 

lång tid hinner omgången avslutas och spelaren förlorar. 

   I analysenheten rankinglistan kan spelaren avgöra vilken placering denne har och även beräkna 

hur många poäng som behövs för att avancera i listan. Även här ges tillfälle för reflektion över 

vald beräkningsmetod. Eftersom detta är en informationsanalysenhet som jämför spelaren med 

andra spelare så är inte dessa beräkningar lika viktiga då de påverkar spelet i mindre utsträckning 

än beräkningar vid exempelvis shopen och uppgraderingar. Här kan alltså huvudräkning och 

överslagsräkning användas med fördel då resultatets riktighet inte är lika avgörande i spelet.   

   Huvudräkning med stora tal som dessa på bilden över rankinglistan (Figur 9) möjliggör för 

eleven att generalisera sina grundläggande räknekunskaper och använda sig av olika strategier.  

Figur 9. Rankinglista Subway surfers. 

Här ges spelaren en översikt av dennes och de närmaste spelarnas poäng. 

   McIntosh (2008) menar att även om spelaren väljer en metod betyder inte det att den metoden 

är mest effektiv för beräkningen utan spelaren väljer ibland den metod som denne är mest bekant 

med. Möjliga lösningar för att beräkna hur många fler poäng spelaren ovan har kan till exempel 

vara med hjälp av addition; 25 218 + ? = 25 605 eller subtraktion; 25 605 – 25 218 = ?. Som 

McIntosh (2008) skriver finns det flera beräkningsmetoder med olika effektivitet. I just denna 
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situation hade kanske inte metoden uppräkning varit så effektiv i detta fall medan huvudräkning 

eller en skriftlig uppställning hade varit bättre. Är spelaren mest bekant med den sämre metoden 

kommer denne att användas oavsett dess effektivitet vilket kan medföra att utvecklingen av 

taluppfattningen hämmas.  

   Träning av soldater ger också spelaren ett ypperligt tillfälle för att generalisera sina 

grundkunskaper (McIntosh 2008). Om en soldat kostar 120 mynt att träna kan spelaren beräkna 

md hjälp av multiplikation vad exempelvis 10 stycke kostar. Tas nollorna bort så får spelaren 12 · 

1 kvar att beräkna. 12 · 1 = 12 och sedan läggs båda nollorna på igen, 1200. Alltså kostar det 

1200 mynt att träna 10 soldater. Multiplikationer av denna art är vanligt förekommande i 

situationer där soldater tränas då det ofta tränas en större kvantitet till skillnad från när en 

byggnad ska uppgraderas. Beroende på hur stor kapacitet byggnaden som innehåller soldaterna 

har så kan det bli multiplikationer med tusental.  

5.4. Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis så visar resultatet av undersökningen av de digitala spelen att det finns 

möjlighet att träna på matematik inom området taluppfattning. Det framkommer att det finns två 

olika typer av analysenheter, informationsanalysenheter och valanalysenheter. I spelen finns 

analysenheter med liknande eller samma egenskaper. De mest förekomna analysenheterna med 

samma egenskaper är jämförelse mellan spelarna (rankinglista), analys inför strategival (startsidan), 

hur långt uppdrag är uppfyllda (måluppfyllelse) och avvägande mellan tillgångar och kostnader 

(shopen). 

   Vid informationsanalysenheter ges spelaren främst tillfälle att träna sin känsla för tal och vid 

valanalysenheter ges främst tillfälle att reflektera över operationer med tal och att göra beräkningar.  

   Utmärkande för alla spel var möjlighet att utveckla området om olika representationer av tal. 

Enbart ett spel utmärker sig ytterligare med bråktal över 1. Bråkform och grafisk representation 

var närvarande i samtliga spel medan procentform enbart visades i tre av spelen.  

   Sammanfattningsvis visar studien att det förekommer fler och mer komplexa situationer som 

erbjuder spelaren att träna på taluppfattning i spel av typen strategi. Strategispel och övriga spel 

med en by/samhälle som bas erbjuder spelaren fler komplexa situationer än övriga spel. Clash of 

clans och Boom beach omfattar flera typer av resurser och detta ger ytterligare tillfällen för 

beräkningar och reflektioner kring dessa. 
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6. Diskussion 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion där frågeställningarna vilka situationer i ett digitalt spel 

kan erbjuda färdighetsträning i taluppfattning och hur erbjuds spelaren att utveckla sin taluppfattning i dessa 

situationer är i fokus. Vidare förs en metoddiskussion och avslutningsvis presenteras idéer för 

vidare forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 
Att motivera eleverna och synliggöra hur deras undervisning har en verklighetsanknytning är en 

central del i en lärares uppdrag enligt skolverket (2011a, 2016a). Både Skolverket (2016a) och 

Kantasalo (2013) trycker på att motivationen är mycket viktig för att nå vissa elever och vidare 

skriver Skolverket (2011b) att vardagssituationerna som ska kopplas till skolämnena ser olika ut 

för elever i olika åldrar. Som jag tidigare hade noterat var elevers intresse för spel stort och därför 

ville jag undersöka möjligheterna för att synliggöra kopplingen mellan matematiken och deras 

fritidsintresse spel. Då resultatet av denna studie visar att det finns matematik i spelen kan denna 

koppling tydliggöras för eleverna i undervisningen. Det fanns ett behov av en studie lik denna då 

både Kantasalo (2013)  och Prensky (2001) menar att dagens undervisningsmetoder kanske inte 

är de bästa för dagens elever, att de behöver verktyg anpassade för dem. Undervisningen och 

lärarens lärverktyg måste följa med i samhällets utveckling (Gilje et al. 2016).  

   Så som Skolverket (2011a) skriver är det en del av skolans uppdrag att utvecklas inom 

digitaliseringen och användandet av spel är ett steg i rätt riktning. Yang och Tsai’s (2010) 

forskning visar att väl valda digitala verktyg kan främja den matematiska inlärningen. Men den 

stora frågan är då vilka digitala verktyg som är passande? Tidigare studier har påvisat att spel 

motiverar eleverna då de är roliga och enkla att använda (Prensky enligt Linderoth 2004). Att 

spelandet motiverar eleverna vet vi alltså. Nu är frågan om spelen som finns innehåller 

matematik, närmare bestämt taluppfattning så att de passar som digitala verktyg. Studien visar att 

det finns många olika möjligheter för färdighetsträning och vidareutveckling av spelarens 

taluppfattning. Situationerna i spelen ger tillfällen att träna på och att reflektera kring 

taluppfattningens olika områden. På så sett visar studien att spel mycket väl kan utgöra en del av 

undervisningens digitala lärverktyg. Yang och Tsai (2010) skriver att elevers inlärningsattityder 

kan påverkas vid introducering av teknologi i undervisningen. Kan vi då kombinera deras intresse 

för spel med matematik kan vi kanske nå elever som annars är svåra att nå och vi uppfyller då 

Skolverkets önskan om fler digitala verktyg i undervisningen.  

   Under studiens gång uppkom frågan om detta är relevant för en verksam lärare. Efter studiens 

genomförande kunde jag se att det finns mer matematik i ett spel än vad jag först trodde skulle 
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framkomma. Nästa utmaning är att hitta ett sätt att använda sig av all denna matematik. Denna 

studie kan användas som en språngbräda för lärare när de vill utveckla sin undervisning och 

introducera digitala spel. Analysverktyget kan utgöra en grund när lärare själva vill analysera spel 

och vilka typer av spel som kan vara av mest intresse.  

   I likhet med Amory, Naicker, Vincent & Adam, (1999) visade även denna studie att spel av 

strategityp verkar mest lämpade för användning i undervisning. Vidare väcks då tankar kring 

spelens kategoriseringar (genre). I denna studie kunde det urskiljas att speltillverkarnas 

beskrivning eller kategorisering av spelens typ behöver tydliggöras ytterligare då spel av olika typ 

hade väldigt liknande egenskaper och utseenden. För att kunna dra säkrare slutsatser om att en 

viss typ av spel ger spelaren mer komplexa och fler tillfällen för att träna sin taluppfattning krävs 

en tydligare kategorisering av spelen.  

   En svårighet med studien är att den undersöker om matematik finns i spelen och inte i vilken 

omfattning matematik finns. Prensky (Linderoth 2004) nämner att dataspel är populära just för 

att datorn själv håller ordning på reglerna. Kanske är dataspel så lockande för eleverna just för att 

de slipper använda sina matematiska kunskaper? Vi kan därför inte bara släppa eleverna och låta 

dem spela och tro att de tränar matematiska kunskaper utan det behövs en tydlig vägledning om 

spel ska integreras. Hainley et al. (2016) menar att dataspel är enkla att använda vid bedömningar 

just för att de är så anpassningsbara. Till exempel kan läraren integrera spelanvändningen i 

undervisningen och ställa frågor när eleverna spelar. Med hjälp av elevens svar kan läraren göra 

en bedömning av elevens kunskapsnivå. 

   Hernández-Sabaté et al. (2015) menar att elever som använt kommersiellt framtagna spel i 

undervisningen tenderar att lägga ner mer tid på sina lösningar. Samtidigt skriver Jacobs and 

Dempsey enligt Leemkuil et al. (2003) om tävlingsincitamentet som en viktig del i ett spel. Kan 

det vara så att tävlingsincitamentet och känslan av belöningen som en vinst i spelet ger, ökar 

spelarens vilja att utveckla en strategi och därför mer benägen att använda sig av sina matematiska 

kunskaper? Detta går inte att svara på i denna studie men det är en intressant tanke som väcks. 

6.2. Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka om möjlighet för träning av taluppfattning fanns i de digitala 

spelen och inte om spelaren verkligen använde sig av taluppfattning för att spela spelet. Studiens 

val av metodik kändes tillfredsställande då syftet var att undersöka möjligheterna för träning inom 

området taluppfattning. Hade studiens syfte varit att undersöka om spelaren använde sig av sina 

matematiska kunskaper hade en annan metodik varit att fördra, till exempel intervjuer med 

spelarna eller att observera spelaren under tiden denne spelar och eventuellt ställa frågor.  
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   Bryman (2011) skriver om generaliseringens gränser. Studiens mål är att undersöka om 

möjlighet för färdighetsträning fanns i spel som förekommer hos elever i åk 4 – 6. Studiens mål 

är inte att representera alla barns spelande. Inom denna grupps gränser (elevernas ålder) kan 

studiens urvalsresultat generaliseras till viss punkt men utanför denna grupp går det inte att 

generalisera underökningens resultat. Bryman (2011) skriver också om en tidsgräns för när 

generaliseringen är giltig. Med tanke på undersökningens karaktär och frågeställning, intresset av 

elevernas användning av spel under en viss tid, så kan resultatet endast anses giltigt under en 

kortare period. Detta mycket på grund av att marknaden hela tiden producerar nya spel som kan 

användas och elevernas intressen av spel ändras med åldern. Både antalet elever som svarade och 

antalet digitala spel som undersöktes var för lågt för att kunna erbjuda full representativitet.  

   Analysverktyget som togs fram kändes relevant och tillfredsställande inför undersökningen. 

Efter undersökningens slut framstod det att enbart en aspekt skilde sig mellan spelen. detta tycker 

jag tyder på att analysverktyget kanske behöver ändras eller att när spel undersöks kanske det inte 

behöver vara så detaljerat utan spelen undersöks för att se vilket matematiskt område det svarar 

mot; exempelvis geometri, algebra eller taluppfattning.  

6.3. Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Att mer forskning inom området behövs känns ganska uppenbart. För att kunna följa med i 

samhällets utveckling måste lärare själva utforska och undersöka möjligheterna som finns inom 

spelvärlden. Denna studie visar att det finns möjligheter att utveckla den matematiska förmågan 

inom taluppfattning så som den beskrivs enligt McIntosh och Skolverkets kursplan för matematik 

åk 4-6 (2011). För att kunna möta elevernas motivationsbehov behöver fler spel att undersökas 

och fler spel behöver utvecklas så att vi med säkerhet vet att de möter kunskapskraven 

(Skolverket 2011a). 

   Avslutningsvis väcks frågor om hur vi kan använda dessa spel som visar på större mängd 

situationer som omfattar taluppfattning. Vidare studier kan undersöka om elever verkligen 

använder sig av sin taluppfattning när de spelar eller om de utan eftertanke bara trycker på 

knappen. Även att hitta de mest effektiva sätten för lärare att använda spelen i undervisningen 

vore intressant att undersöka, att då jämföra olika undervisningssätt med samma spel för att se 

om inlärningen påverkas av undervisningssätt.   
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Bilaga 1: Kodningsmanualer 

Inför fas 4 

Kod Kriterier 

Att förstå tal Att känna igen talmönster. Kunskap om olika representationer av tal 

med samma värde. Att ha en känsla för talens storlek samt 

användande av referenspunkter. 

Förstå operationer med tal Tillfälle för beräkningar ges. Att till exempel räkna ut skillnaden 

mellan tal för att kunna skapa en bättre strategi i spelet. Att olika 

lösningsmetoder är möjliga 

Att göra beräkningar När olika lösningsmetoder är möjliga ges även möjlighet för reflektion 

kring deras effektivitet, att olika metoder är möjliga. Även 

rimlighetsbedömning av dessa beräkningar är möjlig och ibland 

önskvärd. 

 

Inför fas 6 
 

Kod Kriterier 

Talordning och mönster 
 

Att kunna se tal som är närliggande och enkelt kunna räkna ut 
skillnaden mellan dessa med hjälp av uppåt och nedåträkning. Att 

kunna utläsa talen medhjälp av positionssystemet 

Olika representationer för 
tal 

Tal förekommer i olika former; bråk, procent, decimal. 
Grafiska representationer av dessa tal, till exempel en linje ifyllt till 

50%. 

Talens storlek 
 

Känslan för stora tal  

Referenspunkter 
 

Vid beräkningar kan referenspunkter ge en fördel (skapa strategier) 
och finnes när beräkningar är möjliga.  

Förstå operationer med tal 
 

Tillfälle för beräkningar ges. Att till exempel räkna ut skillnaden 
mellan tal för att kunna skapa en bättre strategi i spelet. Att olika 

lösningsmetoder är möjliga. 

Att göra beräkningar 
 

När olika lösningsmetoder är möjliga ges även möjlighet för reflektion 
kring deras effektivitet, att olika metoder är möjliga. Även 

rimlighetsbedömning av dessa beräkningar är möjlig och ibland 
önskvärd.  
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Bilaga 2: Analysschema  

Analysenhet 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Ges möjlighet att 
träna på 

JA NEJ J N J N J N J N J N J N J N J N 

Talordning och 
mönster 

 

                  

Olika 
representationer 

för tal 

                  

Talens storlek 
 
 

                  

Referenspunkter 
 
 

                  

Förstå 
operationer med 

tal 

                  

Att göra 
beräkningar 
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Bilaga 3: Analyserade uppgifter/analysenheter 

Rolling sky 
Rankinglista 
Val av bana 
8 ball pool 
Rankinglista 
Spelarens profil 
Shopen 
Starta match 
Subway surfers 
Rankinglista 
Weekly hunt 
Pris 
Missions 
Shopen 
Spelets gång 
Karaktärer 
Clash of clans 
Rankinglista 
Startsidan 
Spelarens arme 
Spelarens profil 
Uppgradera byggnader 
Träna soldater 
Multiplayer/Singleplayer 
Dragon city 
Startsidan 
Dragon book 
Odla mat 
Utveckla drakar 
Strida shopen (build) 
 
 
 

 
Plants vs zombies 
Rankinglista 
Shopen (minispel) 
Välja plantor 
Spelets gång 
Dragon land 
Startsidan 
Spelets gång 
Shopen 
Uppgradera drakar 
Zombie dash 
Startsidan 
Shopen 
Hay day 
Startsidan 
Shopen 
Skapa grödor 
Marknaden 
Utföra uppdrag 
Boom beach 
Rankinglista 
Startsidan 
Klarade uppdrag 
Uppgradera byggnader 
Välja soldater 
Starta krig 
Clash royale 
Rankinglista 
Startsidan 
Spelets gång 
Val av kort 
Uppgradera kort 
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Bilaga 4: Fullständig lista över analyserade spel 

Rolling sky 
50 miljoner nedladdningar 
Brädspel 
Version: 1.4.5 
Cheetah games 

Dragon land 
5 miljoner nedladdningar 
Äventyr 
Version: 3.2.3 
Social point 

8 ball pool 
100 miljoner nedladdningar 
Sportspel 
Version: 3.9.1 
Miniclip 

Zombie dash 
10 miljoner nedladdningar 
Äventyr 
Version: 3.2 
Italy games 

Subway surfers 
500 miljoner nedladdningar 
Arkadspel 
Version: 1.68.1 
Kiloo and Sybo 

Hay day 
100 miljoner nedladdningar 
Diverse 
Version: 
1_35_114_armeabi_v7a_x86-
googlePlay 
Supercell 

Clash of clans 
100 miljoner nedladdningar 
Stategispel 
Version: 8.709.23 
Supercell 

Boom beach 
50 miljoner nedladdningar 
Strategi 
Version: 31.146 
supercell 

Dragon city 
50 miljoner nedladdningar 
Simulator 
Version: 4.12.4 
Social point 

Clash royale 
100 miljoner nedladdningar 
Strategi 
Version: 1.9.2 
Supercell 

Plants vs. Zombies 
100 miljoner nedladdningar 
Strategi 
Version: 1.1.74 
Electronic arts 
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Bilaga 5: Mailutskick till lärare 

Hej! 

Jag heter Sara Hedlund och jag studerar till Grundlärare åk 4-6 och vi ska genomföra 

ett examensarbete inom matematik. Jag har valt att undersöka om/hur elever kan 

utveckla sin taluppfattning när de spelar spel som skapats för underhållning som 

primärt syfte. För att kunna göra detta behöver jag veta vilka spel eleverna spelar. 

Jag har fått ditt namn från rektorn i kommunen… eftersom du är lärare i åk 4-6. 

Min fråga till dig är vilka spel som dina elever använder sig av på deras fritid? Det 

kan vara dataspel och appar som spelas på dator, surfplatta eller smartphone.  

Det är frivilligt att delta och dina svar är helt anonyma och kommer att förvaras där 

enbart jag har tillgång till dem, de kommer att användas enbart i denna studie för att 

sedan förstöras. Ditt svar kommer att användas för att kunna avgöra vilka spel som 

kommer att ingå i studien. 

Efter studiens slut kommer uppsatsen att publiceras och resultatet blir offentligt.  

Har du några frågor kring enkäten var vänlig och ring mig, 0720121917. 

 

Med vänliga hälsningar  

Sara Hedlund 

 

 


