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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad som motiverar elever i lågstadiet till att vilja använda digitala 

utbildningsspel för matematik. Utifrån ett samhällsperspektiv är matematik viktigt och elever behöver ha 

kunskaper i ämnet för att kunna ta del av samhället när de har slutat skolan. Studier visar dock att många 

elever i högstadiet och gymnasiet saknar förkunskaper i matematik som de borde ha lärt sig i lågstadiet. 

Tidigare studier visar även att genom att använda digitala utbildningsspel på matematiklektionerna kan 

positiva effekter ges på elevernas läranderesultat, till exempel kan de lära sig förkunskaperna. Men det 

förutsätter att eleverna vill använda de digitala utbildningsspelen. För att kunna undersöka vad som 

motiverar eleverna valdes en kvalitativ ansats som bestod av en förstudie, en undersökning av fyra 

existerande digital utbildningsspel, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer. Under 

förstudien kunde åtta nyckelbegrepp urskiljas och lyftas från de elva designprinciper som formulerats av 

Presser et al (2013a), vilka användes som teoretisk utgångspunkt för de övriga metoderna. De fyra 

existerande digitala utbildningsspelen som undersöktes var: King of Math, Nomp, Tiokompisar och IQ 

Safari Math. De valdes eftersom samtliga tillhör kategorin pussel och är skapade för matematikträning på 

lågstadienivå, samt eftersom tre av dem används under matematiklektionerna på lågstadiet i svenska 

skolor idag. Resultatet från studien visar att designers behöver ta hänsyn till sex designaspekter för att 

kunna motivera eleverna till att vilja använda de digitala utbildningspelen. De sex designaspekterna är: 

Instruktioner, Svårighetsgrad, Hastighet, Mål, Lärande och Utseende. 
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Abstract 

The purpose of the thesis is to examine what motivates students in primary school to use serious 

games designed for teaching mathematics. From a societal perspective mathematics is important 

and students need to have knowledge in the subject in order to be able to take part in society after 

they have graduated. However, studies show that many high school students lack the pre-

knowledge that they should have learned in primary school. Previous studies also show that using 

serious games in mathematics education in school can have a positive impact on the students’ 

learning outcomes, for example they can learn the pre-knowledge. But it requires that students want 

to use the serious games. To be able to examine what motivates the students a qualitative approach 

was chosen. The qualitative approach consisted of a pre-study, a study of four existing serious 

games, qualitative semi-structured interviews and unstructured observations. During the pre-study, 

eight key words could be distinguished and highlighted from eleven design principles formulated by 

Presser et al (2013a), which were used as a theoretical basis for the other methods. The four 

existing serious games were: King of Math, Nomp, Tiokompisar and IQ Safari Math. The games 

were chosen because they are all in the puzzle-category and are designed for teaching 

mathematics at primary level, also three of them are used in mathematics education at primary 

schools in Sweden today. The results of the study show that to motivate the students to want to use 

the serious games designers need to take six design aspects into account. The six design aspects 

are: Instructions, Difficulty, Speed, Goal, Learning and Appearance. 
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1 Introduktion 

Idag används ofta digitala verktyg som ett komplement till den traditionella 

undervisningen i skolan, men trots det skiljer sig användningen mellan utbildningsnivå 

och ämnen. Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016) visar 

att digitala verktyg används mest i högstadiet och gymnasiet samt inom svenska och 

samhällsvetenskap, medan minst i lågstadiet och inom matematik. Däremot visar 

rapporten att användningen av digitala verktyg har ökat i lågstadiet och inom matematik, 

men jämfört med övriga utbildningsnivåer och ämnen är användningen fortfarande låg. 

   Utifrån ett samhällsperspektiv är matematik viktigt och elever behöver ha kunskaper i 

ämnet för att kunna ta del av samhället när de har slutat skolan. Under 2013 skapade 

Skolverket bedömningsstödet Diamant för att kunna kartlägga elevernas kunskaper inom 

matematik i låg- och högstadiet. I sin studie refererar Löwing (2016) till 

bedömningsstödet och drar slutsatsen att många elever i högre utbildningsnivåer saknar 

förkunskaper som de borde ha lärt sig i lågstadiet. Det är ett stort problem, eftersom 

förkunskaper är viktiga i ett sådant “kumulativt ämne som matematik”. Matematik 

bygger på en klar struktur, till exempel behöver eleverna ha en god taluppfattning och 

kunna bemästra de fyra räknesätten för att i sin tur kunna utföra olika beräkningar 

(Löwing, 2016). För att elever i lågstadiet ska kunna lära sig förkunskaper inom 

matematik behöver de vara motiverade. Men tyvärr är många elever omotiverade, 

eftersom de tycker att matematik är tråkigt. Hylén (2013) menar att användningen av 

digitala verktyg i lågstadiet och inom matematik kan motivera eleverna till ämnet. Genom 

att motivera eleverna kan de enklare lära sig och därmed få bättre läranderesultat (Hylén, 

2013). En förutsättning för lärande är, enligt Forkides (2017), motivation.  

   Under 2017 reviderade Skolverket läroplanen Läroplan för grundskolan, förskolan och 

fritidshemmet 2011 för att “förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digitala 

kompetens”. Revideringen gjordes för meningen: “eleverna ska arbeta med skriftliga 

metoder och miniräknare”, där “miniräknare” byttes till “digitala verktyg”. Det står därför 

nu: “eleverna ska arbeta med skriftliga metoder och digitala verktyg”. 

   Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är den del av informationsteknik (IT) 

som bygger på kommunikation mellan människor. IKT omfattar därför digitala verktyg 

som används till att få kunskap och kunna kommunicera med andra människor 

(Skolverket, 2011). De digitala verktygen kan bestå av både hård- och mjukvara. 

Hårdvara i form av desktop, surfplattor, smarttelefoner och miniräknare, medan mjukvara 

i form av digitala lärplattformar, digitala läroböcker och digitala utbildningsspel. 

Surfplattor är det digitala verktyg som framförallt används i lågstadiet. Totalt utgör de 

nästan två tredjedelar av de digitala verktyg som används (Skolverket, 2016). Antalet 

surfplattor har sedan 2012 ökat snabbt i lågstadiet och under 2016 fanns det ungefär 236 

000 stycken (Skolverket, 2016).  

   På surfplattor och smarttelefoner kan mobila applikationer för digitala utbildningsspel 

laddas ned och även antalet mobila applikationer för digitala utbildningsspel har ökat 

snabbt de senaste åren. Under 2013, fem år efter att Apple skapade App Store den 10 juli 
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2008, fanns över en miljon mobila applikationer och av dem utgjorde digitala 

utbildningsspel tio procent. Under 2016 hade procentsatsen ökat till 16 procent 

(Kucirkova, 2016). Hur surfplattor och därmed digitala utbildningsspel används i 

lågstadiet och inom matematik, beror på skola, årskurs och lärare. De digitala 

utbildningsspelen kan till exempel användas som komplement till 

matematikundervisningen eller helt ersätta de läroböcker som eleverna räknar i 

(Gunnarsdotter, 2017).  

   Tidigare studier visar att användningen av digitala utbildningsspel kan ge positiva 

effekter, framförallt på elevernas läranderesultat (Forkides, 2017; Hylén 2013; Watts, 

Moyer-Packenham, Tucker, Bullock, Shumway, Westenskow, Boyer-Thurgood, 

Anderson-Pence, Mahamane & Jordan, 2016). I sin studie undersökte Forkides (2017) 

vilka effekter som användningen av digitala utbildningsspel kan ge. Studien byggde på 

tre hypoteser, varav två kunde delvis verifieras. I studien deltog 201 elever som delades 

upp i två grupper. Den första gruppen fick lära sig matematik genom att använda digitala 

utbildningsspel, medan den andra gruppen fick lära sig genom att räkna i läroböcker. 

Forkides (2017) jämförde gruppernas läranderesultat och kunde konstatera att den första 

gruppen hade lärt sig mer matematik än den andra. Forkides (2017) drog därför slutsatsen 

att användningen av digitala utbildningsspel kan motivera och intressera eleverna för 

matematik, samt förbättra deras läranderesultat. 

   Till skillnad från Forkides (2017) undersökte Watts et al (2016) hur och om elever 

faktiskt kan lära sig matematik genom att använda digitala utbildningsspel. Fokus för 

studien låg framförallt på vilka steg som eleverna tog i sitt matematiska lärande. I studien 

deltog 100 elever som använde 18 olika digitala utbildningsspel under sex matematiska 

sekvenser. Efter varje sekvens intervjuades eleverna och från intervjuerna kunde det 

bekräftas att eleverna faktiskt hade lärt sig matematik genom att använda de digitala 

utbildningsspelen.  

   Bakker, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2015) menar att digitala 

utbildningsspel kan skapa nya möjligheter för lärande, till exempel kan eleverna lära sig 

genom att få erfarenheter. Eleverna kan försöka, svara fel och försöka igen tills att de 

svarar rätt, utan att hindras. Men det förutsätter att de digitala utbildningsspelen är 

skapade för lärande och att eleverna motiveras till att vilja använda dem. Ett problem idag 

är att många av de existerande digitala utbildningsspelen inte är skapade för lärande 

(Nilsen, 2014), utan endast för underhållning (Catalano, Luccini & Mortara, 2014; 

Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2017). För att kunna hjälpa designers att skapa 

digitala utbildningsspel för lärande formulerade Presser, Vahey och Zanchi (2013a), 

utifrån projektet Next Generation Preschool Math elva designprinciper. Fokus för 

projektet låg på vad som stödjer alternativt hindrar barn i förskolan från att lära sig 

matematik inom två matematiska områden: subitisering och equipartitioning (Orr, 

Flannery & Lewis, 2015; Presser et al, 2013a, 2013b). Trots att designprinciperna är 

formulerade för förskolan och matematik, menar Presser et al (2013a) att de kan tillämpas 

för andra utbildningsnivåer och ämnen också. Det kan antas att elever i lågstadiet har 

liknande behov som barn i förskolan. Givetvis finns det skillnader, vilka framförallt berör 

deras kunskaper i matematik och läsning eller deras mognad. 
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   För att kunna säkerställa att eleverna faktiskt lär sig behöver de digitala 

utbildningsspelen vara väldesignade (Ahmad, Rahim & Arshad, 2014), i form av att 

stödja matematiskt lärande och motivera eleverna. Tidigare studier visar att eleverna kan 

motiveras genom att designa engagerande digitala utbildningsspel som väcker deras yttre 

och inre motivation (Cameron, Pierce, Banko och Gear, 2005). Den yttre motivationen är 

inte kopplad till aktiviteten i sig, men kan motivera eleverna till att göra det som krävs 

för att spela klart. Den inre motivationen handlar om att väcka just motivation för det 

digitala utbildningsspelet. Dock ligger fokus för många av de tidigare studierna på elever 

i högre utbildningsnivåer samt andra spelkategorier än de som idag används i lågstadiet 

och inom matematik (Gunnarsson, 2017). Fokus tenderar också att ligga på huruvida 

digitala utbildningsspel påverkar elevernas motivation jämfört med att räkna matematik 

på traditionellt sätt, det vill säga med papper och penna. Likaså ligger fokus på vilka 

positiva effekter som användningen av digitala utbildningsspel i lågstadiet och inom 

matematik kan ge (Forkides, 2017; Hylén, 2013; Watts et al, 2016). Fokus för uppsatsen 

ligger därför istället på vad som motiverar elever i lågstadiet till att vilja använda digitala 

utbildningsspel för matematik. Inspiration erhölls från den revidering som Skolverket 

gjorde för läroplanen under 2017 som berörde elevernas digitala kompetens samt 

användningen av digitala verktyg i lågstadiet och inom matematik. Inspiration erhölls 

också från de designprinciper som formulerades av Presser et al (2013a) och från Fokides 

(2017) som menar att motivation är en förutsättning för lärande. På grund av att det finns 

en brist på tidigare studier med liknande fokus och som har publicerats inom de senaste 

åren, fyller uppsatsen en kunskapslucka inom området för design av digitala 

utbildningsspel. En förutsättning för att användningen av digitala utbildningsspel ska 

kunna ge några positiva effekter, framförallt på elevernas läranderesultat, är att eleverna 

faktiskt vill använda dem. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som motiverar elever i lågstadiet till att vilja 

använda digitala utbildningsspel för matematik. Syftet kan uppfyllas genom att först 

urskilja och lyfta nyckelbegrepp från de elva designprinciper som formulerades av 

Presser et al (2013a). Därefter genom att undersöka huruvida nyckelbegreppen påverkar 

elevernas upplevelser och därmed deras motivation. Sist genom att undersöka vilka 

viktiga designaspekter som kan lyftas från nyckelbegreppen och som designers behöver 

ta hänsyn till vid design av digitala utbildningsspel för lågstadiet och matematik, för att 

kunna motivera eleverna. Till skillnad från Presser et al (2013a) ligger alltså fokus på vad 

som motiverar eleverna till att vilja använda spelen, inte på vad som stödjer alternativt 

hindrar dem från att lära sig matematik.  
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1.2 Frågeställning 

Från syftet utvinns följande frågeställning: 

 

- Vilka designaspekter motiverar elever i lågstadiet till att vilja använda digitala 

utbildningsspel för matematik? 

 

1.3 Avgränsning 

Beroende på fokus kan digitala utbildningsspel kategoriseras utifrån till exempel strategi, 

rollspel, äventyr och pussel (Ahmad et al, 2014; Catalano et al, 2014). Dessutom kan de 

kategoriseras utifrån spelläge, till exempel self-leveling, collaborative och sand-box 

(Presser et al, 2013b) samt utifrån vilka av elevernas färdigheter som prövas och tränas 

upp. Avgränsning görs till spelkategorin pussel, eftersom den kategorin används i 

lågstadiet och inom matematik i svenska skolor, för att eleverna ska kunna träna upp sina 

matematiska färdigheter (Karlsson & Stensson, 2017). De fyra existerande digitala 

utbildningsspel (King of Math, Nomp, Tiokompisar och IQ Safari Math) som undersöktes 

i uppsatsens studie tillhör därför spelkategorin pussel. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Mobila applikationer avser tillämpningsprogram som laddas ned från olika 

distributionsplattformar eller onlinebutiker, till exempel App Store och Google Play, på 

surfplattor och smarttelefoner. 

 

Digitala spel avser spel som spelas på desktop, surfplattor eller smarttelefoner och som 

omfattar problemlösande och lekfulla aktiviteter (Schell, 2015). 

 

Digitala utbildningsspel avser digitala spel som i form av mobila applikationer laddas 

ned och spelas på surfplattor och smarttelefoner av eleverna och som är skapade för 

lärande (Catalano et al, 2014).  
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1.5 Uppsatsens uppbyggnad 

Nästa del av uppsatsen består av litteraturgenomgången. I delen beskrivs uppsatsens 

“state of the art” uppdelad på “digitala spel”, “engagemang och motivation”, “digitala 

utbildningsspel” samt “digitala utbildningsspel för matematik”. Den tredje delen består 

av metoddelen, där den valda ansatsen och de valda metoderna beskrivs. För uppsatsens 

studie valdes en kvalitativ ansats och följande metoder: litteratursökning, undersökning 

av existerande digitala utbildningsspel samt semistrukturerade intervjuer och 

ostrukturerade observationer. Den fjärde delen består av resultatdelen, där den erhållna 

empirin beskrivs. Uppsatsens femte del består av analysdelen. Analysdelen följs av 

uppsatsens sjätte del, diskussionsdelen, där designaspekterna och metodvalen diskuteras. 

Därefter kommer delen för slutsatsen. Den åttonde delen består av referenser samt den 

sista och nioende delen av bilagor.  
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Digitala spel 

Schell (2015) menar att digitala spel omfattar problemlösande och lekfulla aktiviteter. De 

består av mål, regler, konflikter, feedback och nivåer samt kan vinnas eller förloras. 

Dessutom är de interaktiva, utmanande och engagerande (Ahmad et al, 2014; Roungas, 

2016). Enligt Ahmad (2014) skapas det kopplingar mellan användarna själva, deras 

känslor och de digitala spelen när de spelar. Gemensamt för alla digitala spel, oavsett 

form, är att de består av fyra grundläggande element: mechanics, story, aesthetics och 

technology (Schell, 2015). För att kunna skapa tilltalande upplevelser och därmed 

motivera användarna, behöver designers upprätta balans mellan elementen samt 

bestämma teman för upplevelserna och fånga “kärnan” i det som utgör just tilltalande 

upplevelser. Schell (2015) menar att fokus för temana ska ligga på att skapa det som är 

meningsfullt för användarna, eftersom deras upplevelser av de digitala spelen är 

avgörande för huruvida de kommer att vilja använda dem eller inte (Schell, 2015). 

Designers kan inte med säkerhet veta hur användarnas upplevelser ser ut, men genom att 

skapa tilltalande upplevelser kan möjligheten att de är positiva öka. 

   Den typ av upplevelser som beskriver hur användare interagerar med de digitala spelen 

och hur interaktionen påverkar deras upplevelser är användarupplevelser (Benyon, 

2014). Användarupplevelser består av tre grundläggande element: användare, artefakter 

(här digitala spel och digitala utbildningsspel) och uppgifter. Inom bestämda 

användningsområden samspelar de tre elementen och ur samspelet växer 

användarupplevelserna fram. Gällande artefakter, är det deras användbarhet (Ahmad et 

al, 2014; Benyon, 2014; Löwgren & Stolterman, 2004) som påverkar. Enligt Löwgren 

och Stolterman (2004) är användbarhet ett nyckelbegrepp inom området människa-

datorinteraktion (MDI). Användbarheten kan mätas genom att till exempel undersöka hur 

väl användarna kan lära sig artefakterna och lösa de bestämda uppgifterna (Löwgren & 

Stolterman, 2004). Artefakter med hög användbarhet kännetecknas av att användarna kan 

prestera genom lämplig mängd ansträngning, de består av lämpliga element och 

funktioner som är organiserade på ett lämpligt sätt, användarna kan lära sig och komma 

ihåg hur de fungerar, de är säkra att användas inom de avsedda användningsområdena, 

samt de gör det som användarna önskar att de ska göra (Benyon, 2014). Ramverket PACT 

består av fyra element: people, activities, contexts och technologies. Genom att optimera 

och balansera de fyra element som PACT består av kan hög användbarhet skapas 

(Benyon, 2014). För att kunna hjälpa designers att optimera och balansera de fyra 

elementen och därmed skapa hög användbarhet och tillgänglighet (Löwgren & 

Stolterman, 2004) formulerade Benyon (2014) tolv designprinciper: 
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Fokus för de fyra första designprinciperna ligger på att skapa tillgänglighet och sätt för 

användarna att komma ihåg hur artefakterna fungerar: 

 

- Visibility, handlar om att göra element och funktioner synliga för användarna. 

Genom att göra element och funktioner synliga kan användarna enklare veta 

artefakternas syften och vad som går att göra alternativt inte går att göra. 

- Consistency, handlar om att vara konsekvent vid val av element och funktioner. 

- Familiarity, handlar om att använda språk och ikoner som användarna kan känna 

igen. 

- Affordance, handlar om att designa element och funktioner på ett sådant sätt att 

deras syften är tydliga, till exempel behöver en knapp se ut som en “knapp” för 

att användarna ska kunna veta att de kan trycka på den. 

 

Fokus för de följande tre designprinciperna ligger på att skapa sätt för användarna att 

kunna veta vad de kan göra och hur de kan göra det: 

 

- Navigation, handlar om att skapa sätt för användarna att kunna navigera i 

artefakterna. 

- Control, handlar om att skapa sätt för användarna att kunna kontrollera 

artefakterna. 

- Feedback, handlar om att ge feedback för att användarna ska kunna veta vad deras 

prestationer resulterar i. 

 

Fokus för de följande två designprinciperna ligger på att skapa säkerhet: 

 

- Recovery, handlar om att skapa sätt för användarna att kunna gå tillbaka och göra 

rätt när de har gjort fel. 

- Constraints, handlar om att begränsa det som är olämpligt att göra. 

 

Fokus för de sista tre designprinciperna ligger på att designa artefakterna på ett sådant 

sätt att de passar användarna och är attraktiva: 

 

- Flexibility, handlar om att skapa sätt för användarna att individanpassa 

artefakterna. 

- Style, handlar om att skapa tilltalande design. 

- Conviviality, handlar om att artefakterna behöver vara “vänliga”. 

 

2.2 Engagemang och motivation 

Förutom hög användbarhet kan också engagemang skapas genom att balansera de fyra 

elementen som ramverket PACT består av. Enligt Benyon (2014) omfattar engagemang 

fem nyckelbegrepp: identity, adaptivity, narrative, immersion och flow. I likhet med 
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Benyon (2014) menar också Schell (2015) att digitala spel behöver vara engagerade i 

form av att involvera användarnas sinnen samt väcka olika känslor och tankar hos dem. 

Designers behöver framförallt veta vilka känslor som väcks, eftersom känslorna påverkar 

i stor utsträckning användarnas upplevelser av de digitala spelen (Benyon, 2014). 

Framförallt behöver känslor som, nyfikenhet, avslappning, spänning och nöje väckas hos 

användarna. Även Roungas (2016) betonar vikten av att väcka nyfikenhet. Enligt 

Roungas (2016) kan nyfikenhet väckas genom att lägga till mystik som uppmanar 

användarna till att upptäcka de digitala spelen. Beroende på hur användarnas engagemang 

och upplevelser ser ut kan de i olika grad motiveras till att vilja använda de digitala spelen. 

   Enligt Cameron et al (2005) kan motivation delas upp i två delar, yttre och inre 

motivation. Den förstnämnda kan innebära belöningar eller att undvika bestraffningar 

(Mozelius, 2014). För digitala spel kan belöningar vara till exempel medaljer eller nya 

föremål. Den yttre motivationen är inte kopplad till aktiviteten i sig, men kan motivera 

användarna till att göra det som krävs för att kunna spela klart. Den inre motivation 

handlar istället om att väcka motivation för det digitala spelet och kan jämföras med att 

till exempel läsa en bok för sin egen skull (Mozelius, 2014). Det är den inre motivationen 

som forskare syftar på när de nämner “flow”. 

   Lomas, Koedinger, Patel och Poonawala (2017) menar att bra digitala spel varken är 

för svåra eller för enkla, det vill säga svårighetsgraden är lagom hög. I sin studie refererar 

Lomas et al (2017) till taxonomin Taxonomi of Intrinsic Motivations for Learning som 

formulerades av Malone och Lepper (1987). Gällande taxonomin drar Malone och Lepper 

(1987) slutsatsen att “aktiviteter ska erbjuda användarna en kontinuerlig svårighetsgrad”. 

Deras slutsats byggde på teorin för “flow” (den inre motivationen) av Csikszentmihalyi 

och Csikszentmihalyi (1992). Just teorin av Csikszentmihalyi och Csikszentmihalyi 

(1992) har använts som utgångspunkt för många av dagens teorier som framförallt berör 

“design för nöje”. Studien av Lomas et al (2017) visade att en så låg svårighetsgrad som 

möjligt var mest optimal. Dock finns det, enligt Lomas et al (2017), bevis för att 

användarna kan motiveras om de utmanas, eftersom nya och intressanta element kan 

introduceras om svårighetsgraden höjs. Lomas et al (2017) menar därför att användarna 

kan motiveras om svårighetsgraden höjs i takt med att de lär sig. Även Khajah, Roads, 

Lindsey, Yun-en och Michael (2016) betonar vikten av att användarna behöver utmanas. 

Genom att utmana användarna kan också deras engagemang påverkas. Men om 

användarna utmanas för mycket eller för lite kan de istället bli frustrerade (Khajah et al, 

2016). 

 

2.3 Digitala utbildningsspel 

Genom att införliva lärande i de fyra grundläggande elementen (mechanics, story, 

aesthetics och technology) kan digitala utbildningsspel skapas (Catalano et al, 2014). 

Digitala utbildningsspel kan därför beskrivas som en form av digitala spel som är skapade 

för lärande inom ramen för skolans utbildningsnivåer (Roungas, 2016). Förutom balans 

mellan de fyra elementen behöver designers också upprätta balans mellan lärande och 
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underhållning. Många av de existerande digitala utbildningsspelen har en obalans, 

eftersom de endast är skapade för underhållning (Catalano et al 2014; Papadakis et al, 

2017). Även digitala utbildningsspel behöver vara engagerande och enligt Catalano et al 

(2014) kan de bli det om kontexter som  ger värden bortom spelens räckvidder skapas. 

Förutom engagerande behöver de också vara effektiva, enkla att använda samt möta både 

elevernas och lärarnas behov (Ahmad et al, 2014; Kusturko, Sabourin, McQuiggan & 

McQuiggan, 2015). Med andra ord behöver de vara väldesignade (Ahmad et al, 2014). 

Ahmad et al (2014) menar att väldesignade digitala utbildningsspel kännetecknas av till 

exempel interaktiv problemlösning, tydliga mål och regler, adaptiva utmaningar samt 

direkt feedback. Dessutom har designaspekter som påverkar elevernas lärande och som 

stärker deras motivation tagits hänsyn till (Ahmad et al, 2014). För att kunna hjälpa 

designers att skapa digitala utbildningsspel formulerade Kusturko et al (2015) nio 

designprinciper: 

 

- Keep it simple 

- Smart location of items on screen 

- Immediate feedback 

- Colocation on feature and function 

- Smart icon use and conventional navigation 

- Segmentation 

- User age and experience 

- Direct manipulation 

- User interface Metaphors 

 

   Den första designprincipen Keep it simple handlar om att hålla det enkelt. Kusturko et 

al (2015) menar att eleverna kan enklare använda de digitala utbildningsspelen om 

användargränssnitten är enkla. Likaså kan de enklare lära sig (Berggren och Hedler, 

2014). Enkla användargränssnitt kännetecknas av att elementen och funktionerna har 

tydliga syften samt är kontextualiserande. Designers behöver därför “hålla det enkelt” i 

form av att inte lägga till “onödiga” funktioner och element som saknar tydliga syften. 

Genom att hålla det enkelt kan hög användbarhet och tillgänglighet skapas (Benyon, 

2014; Berggren & Hedler, 2014; Löwgren & Stolterman, 2004).  

   Den andra designprincipen Smart location of items on screen handlar om att placera 

funktioner och element logiskt och åtkomligt. Kusturko et al (2015) menar att eleverna 

ska kunna hitta och komma åt viktiga funktioner. Designers behöver därför placera 

viktiga funktioner och element inom räckvidden för elevernas fingrar. De behöver också 

följa existerande konventioner, till exempel att vi i västvärlden läser från vänster till 

höger, uppifrån och ner, eller att “tillbaka”-knappen ofta sitter till vänster och “framåt”-

knappen till höger. Genom att placera funktioner och element logiskt och åtkomligt kan 

hög tillgänglighet skapas (Benyon, 2014; Berggren & Hedler, 2014; Löwgren & 

Stolterman, 2004). 

   Den tredje designprincipen Immediate feedback handlar om att ge direkt feedback. 

Kusturko et al (2015) menar att eleverna ska direkt kunna förstå om de har tryckt på en 
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knapp och om de åtgärder som knappen aktiverar laddas. Designers behöver därför lägga 

till visuell information, animeringar och ljudeffekter som indikerar för eleverna att de har 

tryckt på knappen och att åtgärderna laddas. För att det inte ska bli högljutt i ett klassrum 

där samtliga elever använder de digitala utbildningsspelen behöver eleverna kunna sänka 

och stänga av ljudeffekterna. Även Ahmad et al (2014) och Roungas (2016) betonar 

vikten av direkt och tydlig feedback. Genom direkt och tydlig feedback kan eleverna 

enklare förstå om de har gjort rätt alternativt fel. Enligt Pilner (2013) finns det tre typer 

av feedback: Implication Feedback (IF), Corrective Feedback (CF) och Answer until 

Correct (AUC). Pilner (2013) menar att den sistnämnda framförallt tillämpas, eftersom 

den kan motivera eleverna. AUC innebär att indikera för eleverna när de har svarat fel, 

vilket gör att de kan fortsätta försöka tills att de har svarat rätt. 

   Den fjärde designprincipen Colocation on feature and function handlar om att placera 

element och funktioner som hör ihop tillsammans. Kusturko et al (2015) menar att 

eleverna ska kunna se och förstå vilka element och funktioner som hör ihop, utan att 

behöva scrolla. Designers behöver därför placera element och funktioner som hör ihop 

tillsammans. Genom att placera element och funktioner som hör ihop tillsammans kan 

flödet anpassas till elevernas “naturliga kognitiva processer”, det vill säga “onödiga 

kognitiva processer” kan tas bort, vilket stöds av Catalano et al (2014). 

   Den femte designprincipen, Smart icon use and conventional navigation handlar om att 

använda ikoner logiskt. Ikoner är bilder som används till att representera funktioner 

(Benyon, 2014) och Kusturko et al (2015) menar att eleverna ska kunna känna igen 

ikonerna och veta vilka funktioner som de representerar, det vill säga eleverna ska inte 

behöva komma ihåg hur de ser ut. Designers behöver därför välja ikoner som eleverna 

känner igen och konsekvent använda dem. Likaså behöver de följa existerande 

konventioner. Genom att använda ikoner logiskt kan konventionell navigering skapas. 

   Den sjätte designprincipen Segmentation handlar om att dela upp information i segment 

(Kusturko et al, 2015). Kusturko et al (2015) menar att elever har svårt att bearbeta 

mycket information och designers behöver därför begränsa och segmentera den 

information som presenteras för eleverna. För barnböcker segmenteras ofta information 

genom att få meningar skrivs på varje sida, vilka kopplas ihop med olika illustrationer. 

Genom att dela upp informationen i segment kan eleverna enklare fokusera. 

   Den sjunde designprincipen User age and experience handlar om att möta elevernas 

behov (Kusturko et al, 2015). Kusturko et al (2015) menar att elevernas behov och 

förmågor skiljer sig mellan utbildningsnivåer. Jämfört med elever i högstadiet och 

gymnasiet har elever i lågstadiet sämre kunskaper i läsning. Designers behöver därför 

begränsa den information som presenteras i form av text för eleverna. Genom att möta 

elevernas behov kan hög användbarhet (Löwgren & Stolterman, 2004) skapas.  
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   Den åttonde designprincipen Direct manipulation handlar om att skapa 

direktmanipulering. Kusturko et al (2015) menar att många tekniska framsteg för 

interaktion har gjorts de senaste åren, till exempel kan vi idag zooma genom att “nypa” 

med fingrarna, istället för att trycka på plus- eller minus-knappar. Enligt Kusturko et al 

(2015) kan direktmanipulering öka engagemanget och förståelsen hos eleverna. Likaså 

kan de enklare lära sig. Designers behöver därför tillämpa de tekniska framstegen för att 

kunna skapa direktmanipulering. Genom direktmanipulering kan också feedback ges 

direkt. 

   Den nionde och sista designprincipen User interface Metaphors handlar om att använda 

metaforer. Kusturko et al (2015) menar att det till exempel kan vara att simulera en bok. 

Eleverna kan byta sida i “boken” genom att “bläddra” till höger eller vänster, istället för 

att scrollar ner eller upp. Enligt Kusturko et al (2015) kan användningen av metaforer öka 

förståelsen hos eleverna. Designers behöver därför använda metaforer som är tydliga och 

enkla. Genom att använda metaforer kan upplevelsen av de digitala utbildningsspelen 

förbättras. 

 

2.4 Digitala utbildningsspel för matematik 

Under 2013 avslutades projekt Next Generation Preschool Math som var ett samarbete 

mellan designers, forskare och lärare (Orr et al, 2015; Presser et al, 2013a, 2013b). Syftet 

med projektet var att skapa fysiska och digitala utbildningsspel som engagerar och lär 

barn i förskolan matematik (Orr et al, 2015; Presser et al, 2013a, 2013b). Initiativtagare 

till projektet var National Science Foundation. Fokus för projektet låg på vad som stödjer 

alternativt hindrar barn i förskolan från att lära sig matematik inom två matematiska 

områden: subitisering och equipartitioning. Subitisering är förmågan att kunna identifiera 

mindre antal objekt utan att räkna, medan equipartitioning är förmågan att kunna skapa 

lika stora delar med objekt alternativt att skapa lika stora delar utifrån ett objekt (Orr et 

al, 2015; Presser et al, 2013a, 2013b). Under projektet skapades 101 fysiska 

utbildningsspel i form av sånger, ramsor, böcker och lekar utomhus, samt åtta digitala 

utbildningsspel i form av mobila applikationer som laddades ned och spelades på 

surfplattor. Varför surfplattor valdes som digitalt verktyg berodde på att surfplattor kan 

erbjuda bättre möjligheter för samarbete och socialt spelande än desktop och 

smarttelefoner (Orr et al, 2015). Designprocessen för de digitala utbildningsspelen 

startade med en litteraturstudie och efter litteraturstudien prövades och utvärderades tre 

existerande digitala utbildningsspel för att undersöka vad som stödjer alternativt hindrar 

eleverna från att lära sig matematik. Därefter skapades över 50 interaktiva prototyper som 

sedan resulterade i de åtta digitala utbildningsspelen. Av de åtta digitala utbildningsspel 

var fyra för spelläget self-leveling, två för collaborative och två för sand-box (Presser et 

al, 2013b). Self-leveling innebär en linjär och individuell upplevelse, medan collaborative 

innebär en kollektiv upplevelse som omfattar gemensamt lärande (Presser et al, 2013b). 

Sandbox innebär en icke-linjär upplevelse som ofta saknar belöningar och instruktioner 
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(Presser et al, 2013b). Utifrån projektet formulerade Presser et al (2013a) elva 

designprinciper som bestod av användargränssnitt och designpraxis: 

 

- Multiple opportunities to learn across games 

- Multiple opportunities to learn within a game 

- Carefully select visual objects 

- Limit audio cues 

- Provide opportunities to learn the game mechanics 

- Consider the impact of game mechanics on pace 

- Allow touch responses with a wide range 

- Carefully select feedback 

- Selectively integrate physical movement into games 

- Level games to match children’s growing competence 

- Provide compelling game context 

 

De två första designprinciperna Multiple opportunities to learn across games och 

Multiple opportunities to learn within a game handlar om hur barnen kan lära sig både 

genom och inom de digitala utbildningsspelen. Presser et al (2013a) menar att barn lär 

sig på olika sätt. Designers behöver därför skapa olika sätt för barnen att kunna lära sig 

på.  

   Den tredje designprincipen Carefully select visual objects, handlar om hur barnen kan 

hantera visuell information. Enligt Presser et al (2013a) är yngre barn sämre på att hantera 

visuell information än äldre. Det innebär därför att designers behöver begränsa den 

visuella information.  

   Den fjärde designprincipen Limit audio cues handlar om att begränsa information som 

ges via ljud. Presser et al (2013a) menar att barn kan befinna sig på platser eller i miljöer 

där det är högljutt, till exempel i ett klassrum. Designers behöver därför begränsa den 

information som ges via ljud.  

   Den femte designprincipen Provide opportunities to learn the game mechanics handlar 

om att ge (tydliga) instruktioner som barnen kan ta till sig. Enligt Presser et al (2013a) 

kan barn enklare förstå hur de ska göra och var de ska trycka om (tydliga) instruktioner 

ges. Dock tar barn till sig instruktioner på olika sätt, till exempel tar vissa enklare till sig 

instruktioner som ges i form av text och andra i form av bilder eller video. Det innebär 

därför att designers behöver skapa olika sätt att ge instruktioner på, inte endast i form av 

text.  

   Den sjätte designprincipen Consider the impact of game mechanics on pace handlar om 

att variera och ändra hastigheten. Presser et al (2013a) menar att barn kan hinna tänka och 

reflektera om hastigheten är långsam. Designers behöver därför skapa sätt att variera och 

ändra hastigheten på.  
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   Den sjunde designprincipen Allow touch responses with a wide range handlar om att 

öka området mellan de punkter “touch points” som “drar till sig” och håller objekt på 

plats. Enligt Presser et al (2013a) kan barn placera objekt enklare om området mellan 

punkterna är stort. Det innebär därför att designers behöver öka området mellan 

punkterna.  

   Den åttonde designprincipen Carefully select feedback handlar om att ge (direkt) 

feedback. Presser et al (2013a) menar att genom feedback kan barn enklare förstå när de 

gör rätt alternativt fel. Designers behöver därför skapa sätt att ge (direkt) feedback på. 

Den feedback som ges behöver beskriva för barnen hur de ska göra rätt när de har gjort 

fel.  

   Den nionde designprincipen Selectively integrate physical movement into games 

handlar om att integrera fysisk aktivitet i de digitala utbildningsspelen. Enligt Presser et 

al (2013a) tycker barn om fysisk aktivitet, vilket innebär därför att designers behöver 

integrera det.  

   Den tionde designprincipen Level games to match children’s growing competence 

handlar om att ändra svårighetsgraden i takt med att barnen lär sig. Presser et al (2013a) 

menar att barn lär sig snabbt och att de tycker om utmaningar. Designers behöver därför 

skapa sätt att ändra svårighetsgraden på, automatiskt eller manuellt.  

   Den elfte och sista designprincipen Provide compelling game context handlar om att 

skapa kontexter som barnen känner igen. Enligt Presser et al (2013a) kan barn engageras 

och enklare se kopplingar till verkligheten om de känner igen kontexterna. Det innebär 

därför att designers behöver välja kontexter som barnen känner igen.  
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3 Metod 

För uppsatsens studie valdes en kvalitativ ansats. Först genomfördes en litteratursökning, 

vilken följdes av en förstudie för att kunna analysera de elva designprinciper som 

formulerades av Presser et al (2013a). Från analysen av designprinciperna kunde åtta 

nyckelbegrepp urskiljas och lyftas. Nyckelbegreppen användes sedan som teoretisk 

utgångspunkt för undersökningen av fyra existerande digitala utbildningsspelen, fem 

semistrukturerade intervjuer och fem ostrukturerade observationer. Genom att i följande 

avsnitt beskriva mer utförligt för hur metoderna genomfördes kan principen om metodisk 

transparens uppfyllas (Tjora, 2010). 

 

3.1 Kvalitativ ansats 

Varför en kvalitativ ansats valdes berodde på uppsatsens syfte och frågeställning. Patel 

och Davidsson (2011) menar att vid en kvalitativ ansats ligger fokus för datagenerering 

på “mjuk” empiri, till exempel genom kvalitativa intervjuer. Tillsammans med 

ostrukturerade observationer valdes därför kvalitativa intervjuer, även kallade 

semistrukturerade. Genom en kvalitativ ansats kan informanternas upplevelser och 

åsikter kring ett fenomen förklaras och tolkas (Patel & Davidsson, 2011). 

 

3.2 Litteratursökning 

Fokus för litteratursökningen låg på “design av digitala utbildningsspel för lågstadiet och 

matematik” och “design för motivation”. Litteratursökningen genomfördes periodvis 

mellan 18/2-19 till 9/5-19. För litteratursökningen tillämpades två sökmetoder: 

systematisk sökning och kedjesökning (Rienecker & Jørgensen, 2012). För den 

systematiska sökningen användes fyra fulltextdatabaser: Summon, ACM Digital Library, 

Safari Books Online och Google Scholar. Summon är Högskolan Kristianstads 

ämnesövergripande fulltextdatabas. ACM Digital Library är en ämnesspecifik 

fulltextdatabas för informationsteknik och datavetenskap som består av e-tidskrifter och 

andra publikationer. Även Safari Books Online är en ämnesspecifikt fulltextdatabas för 

informationsteknik och datavetenskap, men som består av e-böcker. Google Scholar är 

en ämnesövergripande söktjänst som består av e-tidskrifter och andra  publikationer. 

Endast engelska ord användes som sökord: “children”, “education”, “mathematics”, 

“application”, “learning application”, “educational game”, “game application”, “serious 

games” “game design”, “design framework”, “design guidelines”, “design aspects”, 

“motivation”, “interactive design” och “tablet”. Genom att kombinera sökorden på olika 

sätt kunde litteratursökningen avgränsas och förfinas. 
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3.2.1 Urval av studier 

Litteratursökningen visade att området “motiverande aspekter för design av digitala 

utbildningsspel för lågstadiet och matematik” fortfarande är relativt outforskat och att 

antalet relevanta studier inom informationsteknik ännu är begränsade. Det blev tydligt 

när majoriteten av de studier som berör just “design för motivation” inte visade sig vara 

inom informationsteknik, utan inom framförallt pedagogik, psykologi eller politik. Av de 

som existerar ligger fokus framförallt på elever i högre utbildningsnivåer och vuxna. På 

grund av att antalet studier är begränsade grundas litteraturgenomgången istället på 

studier som berör närliggande områden, till exempel “design för upplevelser”, “design 

för engagemang” och “design för lärande”. 

   De studier som hittades skrevs in i en tabell. Förutom referens skrevs också vilka 

sökmetoder som hade tillämpats samt vilka sökverktyg och sökord som hade använts för 

att kunna generera studierna. För att kunna veta huruvida studierna var inom 

informationsteknik eller inte lästes de igenom. Många av de som låg inom 

informationsteknik hade publicerats som konferensbidrag i konferensen International 

Conference on interaction Design and Children, till exempel hade studien av Presser et 

al (2013a) publicerats i konferensen. De övriga var antingen publicerade som 

konferensbidrag i konferenserna 2014 International Conference on Computer and 

Information Sciences, Education and Information Technologies och British Journal of 

Educational Technology eller som artiklar i tidskriften International Journal of Serious 

Games eller som e-böcker. Urval gjordes därför till konferenserna, tidsskrifterna och e-

böckerna. Andra urval gjordes utifrån tillgänglighet och relevans till uppsatsens syfte, 

frågeställning och delar. 

 

3.3 Förstudie 

Syftet med förstudien var att analysera de elva designprinciper som formulerades av 

Presser et al (2013a) för att kunna urskilja och lyfta viktiga nyckelbegrepp. Rienecker och 

Jørgensen (2012) menar att hela teorier sällan används som teoretisk utgångspunkt, utan 

ofta plockas några av teoriernas nyckelbegrepp ut. Att urskilja och lyfta nyckelbegrepp 

inspirerades av Ahmad et al (2014). Ahmad et al (2014) lyfter teorier och modeller för att 

i sin tur kunna lyfta de nyckelbegrepp som teorierna och modellerna består av. Med 

nyckelbegrepp bedömdes det enklare att kunna lyfta designaspekter i form av just 

enskilda begrepp, vilka designers enklare kan komma ihåg och ta hänsyn till jämfört med 

längre meningar.  

   Presser et al (2013a) formulerade designprinciperna för att kunna hjälpa designers att 

skapa digitala utbildningsspel som lär barn i förskolan matematik. Varför 

designprinciperna valdes berodde på att Presser et al (2013a) menar att principerna kan 

tillämpas för andra utbildningsnivåer också, inte endast för förskolan. Genom att välja 

designprinciperna kunde det säkerställas att nyckelbegreppen och senare 

designaspekterna skulle stödja matematiskt lärande hos eleverna. Analysen bestod av att 

läsa igenom och tolka designprinciperna. Från analysen kunde totalt åtta nyckelbegrepp 
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urskiljas och lyftas: Instruktioner, Feedback, Hastighet, Svårighetsgrad, Lärande, 

Kontext, Visuellt och Ljud. För att veta från vilka designprinciper som nyckelbegreppen 

kunde urskiljas och varför de valdes att lyftas se rubrik 4.1 Förstudie. Nyckelbegreppen 

användes som teoretisk utgångspunkt för undersökningen av de fyra existerande digitala 

utbildningsspelen, de semistrukturerade intervjuerna och de ostrukturerade 

observationerna. 

 

3.4 Urval av digitala utbildningsspel 

För att kunna välja vilka existerande digitala utbildningsspel som skulle undersökas, 

formulerades sex inklusionskriterier: 

 

1. För elever i lågstadiet (från sju till nio år) 

2. För matematiskt lärande 

3. Används i lågstadiet och inom matematik i svenska skolor 

4. Tillgänglig på App Store och/eller Google Play 

5. Svenskt språk 

6. Fokus ligger på att lösa uppgifter och pussel 

 

Utifrån inklusionskriterierna valdes: King of Math, Nomp, Tiokompisar och IQ Safari 

Math. Varför fyra digitala utbildningsspel valdes berodde på att det bedömdes ta för lång 

tid att undersöka fler. Det förmodades att informanterna skulle tröttna om fler hade valts. 

Samtliga digitala utbildningsspel tillhör kategorin pussel (Ahmad et al, 2014) samt är 

skapade för elever i lågstadiet och matematiskt lärande. Samtliga är också på svenska och 

kan laddas ned från App Store och/eller Google play. På grund av att de tillhör kategorin 

pussel (Ahmad et al, 2014) ligger fokus på att lösa uppgifter och pussel (Catalano et al, 

2014). De tre digitala utbildningsspel som valdes först var: King of Math, Nomp och 

Tiokompisar, eftersom de används i lågstadiet och inom matematik i svenska skolor, för 

att eleverna ska kunna träna upp sina matematiska färdigheter (Karlsson & Stensson, 

2017), och därefter valdes IQ Safari Math. Till skillnad från de övriga tre används inte IQ 

Safari Math i samma utsträckning i lågstadiet och inom matematik i svenska skolor. 

Varför IQ Safari Math ändå valdes berodde på att det digitala utbildningsspelet inte har 

en lika begränsad visuell information. Genom att också välja IQ Safari Math kunde det 

undersökas huruvida den visuella informationen påverkade informanternas upplevelser 

och därmed deras motivation eller inte.  
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3.4.1 King of Math 

Skapare: Oddrobo Software AB 

Språk: Svenska 

Ålder: Från sex till åtta år 

 

Beskrivning 
Eleverna skapar först en egen “avatar” (se figur 1) samt väljer sedan en bok och ett kapitel. 

Totalt kan eleverna välja mellan tio böcker (se figur 2) med teman: Addition, Subtraktion, 

Blandat 1, Multiplikation, Division, Räknelära, Geometri, Bråk, Potenser, Statistik, 

ekvationer och Blandat 2. Varje bok består av nio kapitel (se figur 3). Kapitel ett till åtta 

består av tio räkneuppgifter (se figur 4), medan kapitel nio består av sexton blandade 

räkneuppgifter från tidigare kapitel. Eleverna löser räkneuppgifterna i följd, på tid. De 

kan välja mellan fyra svarsalternativ och för varje felaktigt svar förlorar de en stjärna. Vid 

start har eleverna tre stjärnor och efter att de har förlorat samtliga får de börja om. 

Beroende på hur eleverna löser räkneuppgifterna erhåller de poäng och återstående 

stjärnor. Efter att eleverna har samlat ihop totalt 140 000 poäng når de nästa nivå. 

Eleverna kan spela varje kapitel hur många gånger som helst. 

 

  

Figur 1. Profil. 

  

Figur 2. Exempel på två böcker med 

temana Addition respektive Subtraktion. 
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Figur 3. De nio kapitelen för boken med 

temat Addition. 

 

Figur 4. Exempel på angiven 

räkneuppgift för kapitel ett, för boken 

med temat Addition. 

 

3.4.2 Nomp 

Skapare: Selessia AB 

Språk: Svenska 

Ålder: Från fyra år 

 

Beskrivning 

Eleverna väljer den årskurs som de går i, matematiskt tema och nivå (se figur 5). 

Beroende på vilken årskurs och nivå som eleverna väljer listas ett antal “övningar” med 

olika teman, till exempel Addition, Subtraktion och Multiplikation. Varje “övning” består 

av tio räkneuppgifter (se figur 6) och eleverna löser räkneuppgifterna genom att skriva in 

svaret, de erbjuds alltså inga svarsalternativ. Det går inte på tid och efter att eleverna har 

klarat en “övning” erhåller de en bronsmedalj. Ju fler gånger som eleverna klarar en 

“övning” desto finare medalj erhåller de, till exempel efter fem gånger erhåller de en 

silvermedalj och efter tio gånger en guldmedalj. Några av “övningarna” är låsta och 

kräver att eleverna har erhållit minst en bronsmedalj i en tidigare övning.  
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Figur 5. Val av åskurs, matematiskt tema 

och nivå på matematik. 

 

Figur 6. Exempel på angiven 

räkneuppgift för Matematik 2A och 

temat Multiplikation. 

 

3.4.3 Tiokompisar 

Skapare: Digitalt Hjarta AB 

Språk: Svenska 

Ålder: Från fyra år, men är avsedd för åldrarna sex till åtta år 

 

Beskrivning 

Syftet med Tiokompisar är att eleverna ska kunna öva på “tiokamraterna” och andra 

“talkamrater”. Just begreppet “talkamrat” tillämpas i det digitala utbildningsspelet och 

används som matematiskt uttryck i lågstadiet på matematiklektionerna. Eleverna kan 

välja mellan tre olika spel: Brädtian, Tiopyramiden och Tiostress (se figur 7). För varje 

spel väljer eleverna vilken talkamrat som fokus ska ligga på. Brädtian (se figur 8) kan 

spelas själv eller tillsammans med andra elever, maximalt tre. Varje elev har en bräda 

med nio kort numrerade från ett till nio. Eleverna parar ihop korten med det kort som 

visas för att kunna bilda summan tio (eller annan vald talkamrat). Tiopyramiden (se figur 

9) liknar pastiens och, i likhet med Brädtian, parar eleverna ihop de kort som visas med 

något av korten i pyramiden för den valda talkamraten. Om det visade kortet inte kan 

paras ihop med något av korten i pyramiden ska eleven mata “soptunnemonstret” med 

det. För Tiostress (se figur 10) ska eleverna svar rätt så många gånger som möjligt av 

totalt nio, på så kort tid som möjligt. Eleverna ges ett tal av typen “4 + ? = 10”, och väljer 

mellan tre svarsalternativ vilken siffra som kan ersätta frågetecknet för att summan ska 

bli tio.  
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Figur 7. De tre olika spelen (från vänster): 

Brädtian, Tiopyramiden och Tiostress. 

 

Figur 8. Brädtian. 

 

 

Figur 9. Tiopyramiden. 

 

Figur 10. Tiostress. 

 

3.4.4 IQ Safari Math 

Skapare: Mabozo AB 

Språk: Svenska 

Ålder: Från fyra år 

 

Beskrivning 

Eleverna skapar först en egen “avatar” och väljer sedan mellan: Övningar, Lektioner, Test 

och Minispel (se figur 11). Övningar (se figur 12) består av femton räkneuppgifter som 

eleverna löser i följd. De löser räkneuppgifterna genom att välja något av fyra 

svarsalternativ. För varje rätt svar erhåller de en pusselbit. Efter att de har löst samtliga 

räkneuppgifter erhåller de en, två eller tre stjärnor. Syftet med Övningar är att eleverna 

ska kunna få öva inför Lektioner. Eleverna kan välja mellan totalt nio Lektioner: Pytte, 

Liten, Stor, Lilla Jätten, Jätten, Lilla Multiplikation, Lilla Division, Stora Multiplikation 

och Stora Division (se figur 13). Varje Lektion består av olika antal “övningar” som i sin 

tur består av olika antal räkneuppgifter. För att kunna låsa upp “övning” sju till femton 

behöver eleverna klara “övning” ett till sex. För varje rätt svar erhåller eleverna, i likhet 

med Övningar, en pusselbit, och efter att de har löst samtliga räkneuppgifterna erhåller 

de en, två eller tre stjärnor. Dessutom kan eleverna låsa upp olika tillbehör som de kan 
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utsmycka sina avatarer med. Gällande Test (se figur 14) ska eleverna lösa så många 

räkneuppgifter som möjligt på totalt tre minuter. Beroende på hur många räkneuppgifter 

som eleverna hinner lösa erhåller de en eller flera medaljer. För Minispel kan eleverna 

välja mellan: skattjakt, bubbel-matte och memory (se figur 15). Skattjakt går ut på att para 

ihop olika matematiska tal, till exempel “2+3” och “4+1” med varandra på tid. Bubbel-

matte går ut på att spräcka den bubbla som innehåller rätt svar, medan Memory går ut på 

att para ihop bilder med varandra. 

 

 

Figur 11. De fyra olika spelen (från vänster): 

Övningar, Lektioner, Test och Minispel. 

 

Figur 12. Övningar. 

 

 

Figur 13. Lektioner. 

 

Figur 14. Test. 

 

 

Figur 15. Minispel. 
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3.5 Semistrukturerade intervjuer 

På grund av den kvalitativa ansatsen valdes kvalitativa intervjuer, även kallade 

semistrukturerade. Syftet med semistrukturerade intervjuer är att få en djupare förståelse 

för informanternas upplevelser och åsikter kring ett fenomen (Patel & Davidsson, 2011). 

Vid semistrukturerade intervjuer kan inte intervjuaren i förväg skriva några 

svarsalternativ för informanterna eller avgöra vilka svar som är “sanna”. Istället kan hen 

skriva “en lista över teman som ska beröras” (Patel & Davidsson, 2011). Patel och 

Davidsson (2011) menar att intervjuaren behöver hjälpa informanterna att bygga upp 

meningsfulla och sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet. För att 

kunna hjälpa informanterna att bygga upp meningsfulla och sammanhängande 

resonemang samt för att kunna få en djupare förståelse för deras upplevelser och åsikter 

skapades en intervjuguide (Tjora, 2010) (se bilaga 1). Tjora (2010) menar att en 

intervjuguide används till att strukturera semistrukturerade intervjuer och innehåller 

intervjufrågor. För intervjuguiden skrevs totalt 22 öppna intervjufrågor. Intervjufrågorna 

skrevs med en låg grad av standardisering och strukturering (Patel & Davidsson, 2011) 

utifrån de åtta nyckelbegrepp som kunde urskiljas och lyftas från de designprinciper som 

formulerades av Presser et al (2013a). Med andra ord var nyckelbegreppen temana för 

intervjufrågorna. Genom en låg grad av standardisering och strukturering kunde frågorna 

ställas i den ordning som lämpade sig bäst vid intervjusituationerna och informanterna 

kunde ges utrymmet att svara “öppet” med egna ord. Trots en låg grad av standardisering 

delades frågorna upp i inledande frågor, huvudfrågor och avslutande frågor. De 

inledande frågorna kan liknas med vad Tjora (2010) benämner som uppvärmningsfrågor 

och ställdes innan informanterna hade spelat de fyra digitala utbildningsspelen. 

Huvudfrågorna kan liknas med vad Tjora (2010) benämner som reflextionsfrågor och 

ställdes efter att informanterna hade spelat varje digitalt utbildningsspel, medan de 

avslutande frågorna ställdes efter att informanterna hade spelat samtliga fyra digitala 

utbildningsspel. Förutom intervjufrågorna ställdes även uppföljningsfrågor, vilka 

formulerades med hjälp av stickord (Tjora, 2010), för att kunna förmå informanterna att 

fördjupa och konkretisera sina svar. Som verktyg för att kunna spela in informanternas 

svar användes en smarttelefon. 

 

3.5.1 Urval av informanter 

Totalt deltog fem informanter i uppsatsens studie. Samtliga informanter var mellan sju 

till nio år gamla vid intervju- och observationssituationerna. Informanterna kunde hittas 

utifrån ett bekvämlighetsurval (Tjora, 2010). Det fanns förhoppningar om att hitta fler än 

fem informanter, till exempel ställde en stjätte informant in. Varför inte fler kunde hittas 

berodde antingen på att föräldrarna inte ville att sina barn skulle deltaga som informanter 

eller att barnen själva inte ville. Av de fem informanter som deltog kunde tre hittas genom 

att fråga familj, vänner och arbetskollegor. De övriga två kunde hittas genom att en 

familjemedlem till en av uppsatsförfattarna frågade sina arbetskollegor. Ett 

informationsbrev (se bilaga 2) skapades för att kunna informera om syftet med studien 
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och gavs till de familjer, vänner och arbetskollegor som frågades. Förutom ett 

informationsbrev skapades också ett medgivandebrev (se bilaga 3). Medgivandebrevet 

gavs till de föräldrar som hade svarat att deras barn kunde deltaga som informanter. Innan 

studien startade signerade informanternas förälder eller föräldrar medgivandebrevet, för 

att skriftligt godkänna att deras barn kunde deltaga i studien och att de hade tagit del av 

informationen gällande studien. Följande tabell beskriver de fem informanterna. För att 

informanterna ska kunna vara anonyma och inte kunna identifieras har deras namn ersatts 

av pseudonymer. Som pseudonymer valdes könsneutrala namn, eftersom fokus för 

studien inte ligger på kön. 

 

Infor-

mant 

Ålder Årskurs Användning av digitala 

utbildningsspel i skolan 

inom matematik 

Användning av digitala spel 

utanför skolan 

Sam 9 år 3 På matematiklektionerna 

räknar de i läroböcker, men 

får hemläxor i det digitala 

utbildningsspelet, Nomp.  

Spelar digitala spel och 

använder andra applikationer, 

till exempel Pokémon GO 

och Tik Tok, hemma eller på 

väg till och från skolan.  

Charlie 7 år 1 På matematiklektionerna 

räknar de framförallt i 

läroböcker, men ibland 

spelar de också digitala 

utbildningsspel. 

Använder applikationen Tik 

Tok, framförallt hemma. 

Lo 9 år 3 På matematiklektionerna 

räknar de i läroböcker och 

spelar inte digitala 

utbildningsspel. 

Spelar framförallt datorspel, 

mest Minecraft. 

Tintin 8 år 2 På matematiklektionerna 

räknar de framförallt i 

läroböcker, men ibland 

spelar de också digitala 

utbildningsspelet, mest 

Vektor. De elever som har 

löst de angivna 

räkneuppgifterna tillåts spela 

fysiska utbildningsspel. 

Spelar inga digitala spel, utan 

tittar framförallt på 

Barnkanalen på familjens 

surfplatta hemma. 

Mio 9 år  2 På matematiklektionerna 

räknar de framförallt i 

häften, men ibland spelar de 

också digitala 

utbildningsspel, mest 

Skolplus och King of Math 

Junior. 

Spelar många olika digitala 

spel, till exempel slimespel, 

dansspel och Roblox samt 

ibland också Penningborg. 
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3.6 Ostrukturerade observationer 

Förutom semistrukturerade intervjuer valdes också ostrukturerade observationer, 

eftersom den empiri som erhålls kan komplettera empiri från andra metoder (Patel & 

Davidsson, 2011), till exempel semistrukturerade intervjuer. Vid ostrukturerade 

observationer kan viktiga detaljer i informanternas beteenden uppmärksammas och 

registreras. Trots att något utprovat observationsschema sällan skapas (Patel & 

Davidsson, 2011), skapades ett för att kunna just observera viktiga detaljer i 

informanternas beteenden när de spelade de fyra existerande digitala utbildningsspelen. 

För observationsschemat skrevs totalt fem punkter: 

 

- Verkar barnet känna sig motiverad till att vilja fortsätta spela? 

- Verkar barnet tycka om att spela? 

- Verkar barnet förstå hur hen ska spela? 

- Verkar barnet förstå hur hen ska navigera?  

- Verkar barnet kunna fokusera? 

 

De viktiga detaljer som kunde observeras antecknades i form av nyckelord och korta 

meningar. 

 

3.6.1 Observationsroll 

Oavsett typ av observation (strukturerad eller ostrukturerad) som planeras att genomföras 

behöver observatören(erna) ta ställning till hur hen ska förhålla sig i 

observationssituationerna (Patel & Davidsson, 2011; Tjora, 2010). Observatören behöver 

bestämma om hen ska vara deltagande eller icke deltagande samt om hen ska vara okänd 

eller känd för informanterna. För de ostrukturerade observationerna bestämdes det att 

observatören skulle vara icke deltagande och kända för informanterna, eftersom hon 

skulle sitta bredvid när informanterna spelade de fyra digitala utbildningsspelen. Genom 

att vara icke deltagande och känd kunde hennes roll accepteras av informanterna. Hon 

kunde definieras som just “observatör” av informanterna och befinna sig utanför det 

aktuella skeendet (Patel & Davidsson, 2011). 

 

3.7 Datagenerering 

Efter förstudien och undersökningen av de fyra existerande digitala utbildningsspelen 

genomfördes de fem semistrukturerade intervjuerna och de fem ostrukturerade 

observationerna. De sistnämnda genomfördes mellan 26/3-19 till 15/4-19 och samtliga 

ägde rum i informanternas hemmiljöer. Innan studien startade informerades 

informanterna och deras föräldrar muntligt om hur de skulle genomföras, det vill säga att 

samtidigt som informanterna spelade de fyra digitala utbildningsspel skulle de observeras 

och efter att de hade spelat klart skulle de intervjuas. Informanterna och deras föräldrar 
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informerades också om det som stod i informationsbrevet (se bilaga 2) och i 

medgivandebrevet (se bilaga 3), det vill säga syftet med studien, att de semistrukturerade 

intervjuerna skulle spelas in med en smarttelefon, hur inspelningarna skulle hanteras och 

förvaras, vilka rättigheter de hade, att deras personuppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt och förvaras på ett säkert sätt samt att den erhållna empirin endast skulle 

användas till studien. Dessutom betonades det för informanterna att några rätt eller fel 

inte fanns, eftersom fokus låg på deras upplevelser och åsikter. Det spelade därför ingen 

roll om det gick bra eller dåligt för dem att spela.  

   Först ställdes de inledande frågorna (se bilaga 1). Därefter spelade informanterna det 

första digitala utbildningsspelet och samtidigt som informanterna spelade observerades 

dem. Informanterna spelade på en smarttelefon, vilken de digitala utbildningspelen i form 

av mobila applikationer hade laddats ned på. Det tog ungefär tio till femton minuter för 

informanterna att spela respektive digitalt utbildningsspel. De viktiga detaljer som kunde 

observeras antecknades i form av nyckelord och korta meningar, till exempel antecknades 

det om informanterna hade svårt att förstå hur de skulle göra eller om de hade svårt att 

lösa de angivna räkneuppgifterna. Efter att informanterna hade spelat klart ställdes 

huvudfrågorna, vilket också tog ungefär tio till femton minuter. När informanterna hade 

spelat samtliga digitala utbildningsspel gick intervjuaren och informanterna igenom 

spelen snabbt, för att kunna friska upp informanternas minnen innan de avslutande 

frågorna ställdes. De begrepp som intervjufrågorna innehöll och som informanterna inte 

förstod förklarades. Efter intervjuerna transkriberades informanternas svar för att enklare 

kunna analysera dem. Enligt Tjora (2010) består transkribering av att skriva ner det som 

sades under (de semistrukturerade) intervjuerna, det vill säga “att göra om 

ljudinspelningar till text”. 

 

3.8 Dataanalys 

Inför analysen av den erhållna empirin lästes först all empiri igenom, sedan skapades fyra 

tabeller (en för respektive digitalt utbildningsspel) för att kortfattat kunna skriva ned 

informanternas upplevelser och åsikter kring varje nyckelbegrepp samt lyfta betydande 

citat. Med hjälp av de fyra tabellerna kunde en helhetsbild skapas över informanternas 

upplevelser och åsikter kring varje nyckelbegrepp för samma digitala utbildningsspel. 

Efter att informanternas svar hade sammanställts gick uppsatsförfattarna enskilt igenom 

och jämförde att det som hade skrivits i tabellerna stämde överens med transkriberingen 

av informanternas svar och att inget hade glömts. Utifrån tabellerna skrevs sedan 

resultatet. Därefter gick uppsatsförfattarna tillsammans igenom resultatet och lyfte det 

som var återkommande och utmärkande. Det som lyftes jämfördes och diskuterades 

sedan av uppsatsförfattarna och ställdes mot syftet för att kunna säkerställa att det 

verkligen svarade mot syftet. 
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3.9 Forskningsetiska aspekter 

Patel och Davidsson (2011) menar att oavsett typ av studie behöver vissa forskningsetiska 

aspekter övervägas. Syftet med de forskningsetiska aspekterna är att skapa “balans mellan 

studiens allmänna nytta och skydd mot otillbörlig insyn” (Patel & Davidsson, 2011). 

Enligt Patel och Davidsson (2011) finns fyra övergripande etikregler. Den första 

etikregeln är informationskravet som handlar om att informera informanterna om syftet 

med studien. Den andra etikregeln är samtyckeskravet som handlar om att informanterna 

själva ska kunna bestämma över sitt deltagande i studien. Den tredje etikregeln är 

konfidentialitetskravet som handlar om att informanternas personuppgifter ska behandlas 

konfidentiellt och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den 

fjärde och sista etikregeln är nyttjandekravet som handlar om att den empiri som kan 

erhållas endast ska användas för studien. Genom att informanterna och deras föräldrar 

informerades innan studien startade, både muntligt och skriftligt i form av 

informationsbrevet och medgivandebrevet (se bilaga 2 och 3), om syftet med studien, 

vilka rättigheter de hade, att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och förvaras 

på ett säkert sätt, samt att den erhållna empirin endast skulle användas till studien, kunde 

de fyra etikreglerna övervägas.  
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4 Resultat 

Först beskrivs resultatet (empirin) från förstudien, sedan från undersökningen av de fyra 

existerande digitala utbildningsspelen (King of Math, Nomp, Tiokompisar och IQ Safari 

Math) och sist från de fem semistrukturerade intervjuerna och de fem ostrukturerade 

observationerna. 

 

4.1 Förstudie 

Totalt kunde åtta nyckelbegrepp urskiljas och lyftas från de designprinciper som 

formulerades av Presser et al (2013a). I förstudien deltog inga inga informanter. Följande 

tabell beskriver från vilken eller vilka designprinciper som nyckelbegreppen kunde 

urskiljas och varför de valdes att lyftas: 

 

Nyckel- 

begrepp 

Designprinciper Varför 

Instruktioner - Provide opportunities to 

learn the game mechanics 

För att eleverna ska kunna veta hur 

de ska göra för att lösa de angivna 

räkneuppgifterna behöver (tydliga) 

instruktioner ges. 

Feedback - Carefully select feedback För att eleverna ska kunna veta om 

de har gjort rätt alternativt fel 

behöver (direkt) feedback ges. Den 

feedback som ges behöver beskriva 

för eleverna hur de ska göra rätt när 

de har gjort fel. 

Hastighet - Consider the impact of game 

mechanics on pace 

För att eleverna ska kunna hinna 

tänka och reflektera, samt inte bli 

frustrerade behöver hastigheten 

varieras och ändras. 

Svårighets-

grad 

- Level games to match 

children’s growing 

competence 

 

För att eleverna ska kunna utmanas 

och inte bli frustrerade behöver 

svårighetsgraden ändras i takt med 

att de lär sig.  

Lärande - Multiple opportunities to 

learn within a game 

- Multiple opportunities to 

learn across games 

För att eleverna ska kunna lära sig 

behöver det erbjudas olika sätt att 

lära sig på. 
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Kontext - Provide compelling game 

context 

För att eleverna ska kunna 

engageras och se kopplingar till 

verkligheten behöver de kunna 

känna igen den valda kontexten. 

Visuellt - Carefully select visual 

objects 

För att eleverna inte ska bli 

frustrerade, eftersom de inte kan 

hantera för mycket visuell 

information, behöver den visuella 

informationen vara begränsad.  

Ljud - Limit audio cues 

 

För att eleverna inte ska missa viktig 

information, eftersom de kan 

befinna sig i miljöer där det är 

högljutt, till exempel i ett klassrum 

behöver den information som ges 

via ljud vara begränsad. 

 

4.2 Undersökning av digitala utbildningsspel 

De fyra existerande digitala utbildningsspel som undersöktes var: King of Math, Nomp, 

IQ Safari Math och Tiokompisar. Undersökningen genomfördes utifrån de åtta 

nyckelbegreppen som beskrevs i föregående avsnitt, och i likhet med förstudien deltog 

inga informanter. Följande fyra tabeller (en för respektive digitalt utbildningsspel) 

beskriver resultatet (empirin) för varje nyckelbegrepp:  

 

4.2.1 King of Math 

Nyckelbegrepp Resultat 

Instruktioner Inga instruktioner ges för hur eleverna ska göra för att kunna 

lösa de angivna räkneuppgifterna. 

Feedback Feedback ges när eleverna svarar rätt alternativt fel. Vid rätt 

svar visas en grön “bock” framför svarsalternativet, medan vid 

fel svar visas ett rött “kryss”. 

Hastighet Hastigheten är långsam, förutom när eleverna löser de angivna 

räkneuppgifterna för respektive kapitel, då går det på tid totalt 

100 sekunder. Eleverna kan ändra om det inte ska gå på tid i 

inställningar. 

Svårighetsgrad För varje kapitel som eleverna klarar höjs svårighetsgraden.  
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Lärande Eleverna kan lära sig genom att lösa de angivna 

räkneuppgifterna för böckernas kapitel. Böckerna har olika 

matematiska teman, till exempel addition, subtraktion, 

multiplikation eller division. Eleverna kan därför träna upp 

olika matematiska färdigheter. 

Kontext Kontexten liknar att räkna i en lärobok. Temat är medeltiden. 

Visuellt Den visuella informationen är begränsad och består framförallt 

av “trä”. På grund av mycket “trä” består färgsättningen 

framförallt av brunt, men också av blått och gult. 

Ljud Ljudet består av medeltidsinspirerad musik. Ingen viktig 

information ges via ljud. 

 

4.2.2 Nomp 

Nyckelbegrepp Resultat 

Instruktioner Inga instruktioner ges för hur eleverna ska göra för att kunna 

lösa de angivna räkneuppgifterna. 

Feedback Feedback ges när eleverna svarar rätt alternativt fel. Vid rätt 

svar blir frågerutan grön och texten “Rätt svar!” visas, medan 

vid fel svar blir rutan orange och texten “Försök igen!” visas. 

Hastighet Hastigheten är långsam. Det går inte på tid. 

Svårighetsgrad Eleverna kan anpassa svårighetsgraden efter den årskurs som 

de går i och utifrån nivå. För varje angiven räkneuppgift som 

eleverna klarar höjs svårighetsgraden. 

Lärande Eleverna kan lära sig genom att lösa de angivna 

räkneuppgifterna. De uppmuntras att repetera räkneuppgifterna 

genom att belönas med brons-, silver och guldmedaljer 

beroende på hur många gånger som de har löst dem. 

Kontext Kontexten liknar att räkna i en lärobok. 

Visuellt Den visuella informationen är begränsad och begränsad. Inga 

animeringar eller effekter. Bakgrunden är ljus och ikonerna har 

färgsättningen: orange, gul, grön och blå.  
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Ljud Eleverna kan trycka på en högtalarikon för att kunna få de 

angivna räkneuppgifterna upplästa. Genom att trycka på 

ikonen kan de också få beskrivet om deras svar var rätt 

alternativt fel. Annars ges ingen viktig information via ljud. 

 

4.2.3 Tiokompisar 

Nyckelbegrepp Resultat 

Instruktioner Instruktioner ges, men har låg läsbarhet och är därmed 

otydliga. Instruktionerna ges endast första gången som eleverna 

väljer en ny talkamrat vid start för de tre spelen: Brädtian, 

Tiopyramiden och Tiostress. 

Feedback Feedback ges när eleverna svarar rätt alternativt fel. Vid rätt 

visas stjärnor, medan vid fel “skakar” svarsalternativet och 

svart rök visas. Dessutom ges olika ljudeffekter. 

Hastighet Hastigheten är långsam, förutom när användarna spelar 

Tiostress, då går det på tid. 

Svårighetsgrad Eleverna kan själva välja svårighetsgrad genom att välja 

talkamrat. 

Lärande Eleverna kan lära sig genom att öva på de olika talkamraterna, 

det vill säga de ental, tiotal och hundratal som i par bildar 

summan tio, hundra respektive tusen. 

Kontext Temat är talkamrater.  

Visuellt Den visuella informationen är begränsad och består av mindre 

animeringar  och effekter i form av stjärnor, bomber, rök och 

olika figurer, till exempel ett soptunnemonster. 

Ljud Ljudet består av ljudeffekter vid rätt alternativ fel svar. Ingen 

viktig information ges via ljud. 
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4.2.4 IQ Safari Math 

Nyckelbegrepp Resultat 

Instruktioner Instruktioner ges endast för hur eleverna ska spela Minispel: 

Skattjakt, Bubbelmatte och Memory. Med andra ord ges inga 

instruktioner för hur eleverna ska kunna lösa de angivna 

räkneuppgifterna för de övriga tre spelen: Övningar, Lektioner 

och Test. 

Feedback Feedback ges när eleverna svarar rätt alternativt fel. Vid rätt 

svar blir svarsalternativet grönt, medan vid fel svar blir det rött. 

Hastighet Hastigheten är långsam, förutom när eleverna spelar Test och 

Minispel, då går det på tid. 

Svårighetsgrad Eleverna kan välja svårighetsgrad genom att välja någon av 

Lektionerna. För Övning och Minispel höjs svårighetsgraden 

varefter eleverna klarar. 

Lärande Eleverna kan lära sig genom att lösa de angivna 

räkneuppgifterna för Övningar, Lektioner och Test och spela 

Minispel. 

Kontext Kontexten och temat är safari. 

Visuellt Till från de övriga tre digitala utbildningsspelen är den visuella 

informationen mindre begränsad och består av fler 

animeringar, men inga stora effekter. 

Ljud Ljudet består av safariinspirerad musik och olika djurläten. 

Ingen viktig information ges via ljud. 

 

4.3 Semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade obser-

vationer 

Totalt genomfördes fem semistrukturerade intervjuer och fem ostrukturerade 

observationer. Följande avsnitt (ett för respektive nyckelbegrepp och ett för 

informanternas upplevelser) beskriver resultatet (empirin): 

 

4.3.1 Instruktioner 

För att kunna veta om informanterna tyckte att de instruktioner som gavs var tydliga och 

enkla att ta till sig ställdes intervjufrågorna: “tycker du att det var enkelt att förstå hur du 

skulle göra?” och “tycker du att det var enkelt att förstå var du skulle trycka?”. 
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King of Math 

Tre av informanterna (Sam, Tintin och Mio) tyckte att det var enkelt att förstå hur de 

skulle göra, till exempel svarade Sam: “Ja, det var jätteenkelt”. Endast Tintin hade spelat 

King of Math tidigare och tyckte då att det var svårt att förstå, men tyckte att det var 

enklare nu. Lo och Charlie tyckte att det var svårt att förstå. Charlie uppgav att hen kunde 

förstå ibland. Däremot uppgav samtliga informanter att det var enkelt att förstå var de 

skulle trycka. Dock kunde det observeras att Lo hade svårt att förstå, men det var inget 

som hen uppgav. Trots att Sam förstod hur hen skulle göra och var hen skulle trycka hade 

hen önskat tydliga instruktioner: “...någon text där uppe som förklarade liksom”. 

 

Nomp 

Tre av informanterna (Lo, Charlie och Tintin) tyckte att det var svårt att förstå hur de 

skulle göra och behövde därför hjälp för att kunna komma igång. Charlie och Lo behövde 

också hjälp senare, inte endast vid start. Sam hade spelat Nomp tidigare och tyckte därför 

att det var enkelt att förstå. Även Mio, som till skillnad från Sam inte hade spelat Nomp 

tidigare, tyckte att det var enkelt att förstå. 

 

Tiokompisar 

Trots att Sam hade spelat Tiokompisar tidigare glömde hen bort hur hen skulle göra när 

hen spelade Tiopyramiden. Hen råkade trycka bort de instruktioner som gavs och svarade: 

“...jag missade på pyramiden för det hade jag helt glömt bort hur man skulle göra, så jag 

ba, åh nej jag tryckte bort det, hur skulle man göra?“. Charlie hade svårt att förstå och 

behövde därför hjälp för att kunna komma igång. Hen hade önskat tydligare instruktioner. 

Dock kunde det observeras att hen tryckte bort de instruktioner som gavs. Trots att Lo 

och Mio läste instruktionerna hade de svårt att förstå, men vartefter de spelade förstod de 

alltmer för hur de skulle göra och var de skulle trycka. Framförallt hade Lo svårt att förstå 

när hen spelade Tiopyramiden, eftersom hen inte förstod att de siffror som visades skulle 

paras ihop med siffrorna i pyramiden för att kunna bilda den valda talkamraten. Mio läste 

instruktionerna noga men tyckte ändå att det var svårt att förstå och hade, i likhet med 

Charlie, önskat tydligare instruktioner och svarade: ”De tog små korta meningar om vad 

man skulle göra”. Endast Tintin tyckte att det var enkelt att förstå och svarade: “Jag 

tittade på talen, och sen så kan jag ju tiokompisarna så det är enkelt”. Dock kunde det 

observeras att även Tintin tryckte bort instruktionerna och hade svårt att förstå hur hen 

skulle göra när hen spelade Tiopyramiden respektive Tiostress. 

 

IQ Safari Math 

Ingen av informanterna hade spelat IQ Safari Math tidigare. Tre av informanterna (Sam, 

Charlie och Lo) tyckte att det var svårt att förstå hur de skulle göra och var de skulle 

trycka. Genom att pröva sig fram lyckades de ändå förstå, till exempel svarade Sam: 

“...alltså dom förklarade ingenting så man fick liksom tänka ut vad man skulle göra 

själv”. Mio förstod delvis hur hen skulle göra, men hade önskat mer och tydligare 

instruktioner och svarade: “Att dom är lite tydligare tyckte jag att dom saknade” och “jag 

tänker att det inte ska stå bara ’är du redo? för att det kanske är vissa barn som inte 



 

38 

 

förstår liksom”. För räkneuppgiften “10 ? 14 ? 18 ?” blev Mio förvirrad och förstod inte 

vad som efterfrågades. 

 

4.3.2 Feedback 

För att kunna veta om informanterna tyckte att den feedback som gavs var tydlig och 

enkel att förstå ställdes intervjufrågan: “tycker du att det var enkelt att förstå om du hade 

svarat rätt alternativt fel?”. Lo svarade inte på intervjufrågan.  

 

King of Math 

Alla informanter (Sam, Charlie, Tintin och Mio) förutom Lo tyckte att den feedback som 

gavs var tydlig och enkel att förstå. På grund av animeringarna, färgsättningen och 

ljudeffekterna kunde de förstå om de hade svarat rätt alternativt fel, till exempel svarade 

Mio: ”Det blir ett sånt där grönt checkmärke och sen om man har fel så blir det ett rött 

kryss på den”. 

 

Nomp 

Alla informanter (Sam, Charlie, Tintin och Mio) förutom Lo tyckte att den feedback som 

gavs var tydlig och enkel att förstå. På grund av färgsättningen och de texter som visades 

(“Rätt svar” och ”Försök igen”) kunde de förstå om de hade svarat rätt alternativt fel. 

 

Tiokompisar 

Alla informanter (Sam, Charlie, Tintin och Mio) förutom Lo tyckte att den feedback som 

gavs var tydlig och enkel att förstå. På grund av animeringarna (stjärnor och svart rök) 

och ljudeffekterna kunde informanterna förstå om de hade svarat rätt alternativt fel. 

 

IQ Safari Math 

Alla informantern (Sam, Charlie, Tintin och Mio) förutom Lo tyckte att feedbacken var 

tydlig och enkel att förstå. 

 

4.3.3 Hastighet 

För att kunna veta om informanterna tyckte att det gick snabbt eller långsamt att spela de 

digitala utbildningsspelen ställdes intervjufrågorna: “Tycker du att det gick snabbt eller 

långsamt att spela?” och “Vad tycker du om att spelet gick på tid?”. 
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King of Math 

Alla informanterna förutom Tintin tyckte att det gick snabbt att spela, medan hen tyckte 

att det gick långsamt. Sam och Mio blev stressade av att det gick på tid. Sam uppgav att 

hen framförallt blev stressad av att hitta rätt svara, när hen hade svarat fel: “...sen så 

kanske det inte fanns och då hade jag tänkt fel och så då var jag tvungen att tänka om 

och då var det lite stressigt”. Mio svarade: “...jag tycker att man ska få lite lugn och ro 

och få göra sin matte och räkna ut talen”. Charlie tyckte att det var roligt att det gick på 

tid och blev inte stressad. Likaså blev inte Tintin stressad som svarade: ”.. jag känner mig 

lugn, jag tar det lugnt”. 

 

Nomp 

Sam, som brukar få i matematikläxa från sin lärare att spela Nomp, tyckte att det gick 

långsamt att spela och svarade: “...om jag klarat en bana tar det liksom fem sekunder för 

att den att försvinna och komma upp en ny igen” och: ”Jag tycker att det ska gå snabbare 

för då tar ju det ens tid”. Mio svarade inte på intervjufrågorna. De övriga tre 

informanterna (Charlie, Lo och Tintin) tyckte att det gick ganska snabbt att spela. 

 

Tiokompisar 

Sam tyckte om att det inte gick på tid. På grund av att det inte gick på tid kunde hen tävla 

mot sig själv, hen svarade: “Det är lite mindre stressande, då känner man liksom själv 

vilken turbo jag har, vilken snabbhet jag har”. Tintin tyckte att det gick snabbt att spela, 

medan Charlie tyckte att det gick långsamt. Lo tyckte varken att det gick snabbt eller 

långsamt, utan “lite mittemellan”. Trots att Mio uppgav att hen tyckte om hastigheten 

blev hen stressad av att spela Tiostress, hen svarade: “...det var tid på den första och då 

blev jag väldigt stressad för då tänkte jag, gud jag kanske bara har tio sekunder på mig’ 

för det stod ju ’tryck snabbt”. 

 

IQ Safari Math 

Lo och Mio tyckte att det gick långsamt att spela. Mio svarade: ”Jag tyckte det gick 

långsamt, sådär liksom. Vissa spel tog typ aldrig slut, man fick typ köra på tid liksom. 

Man såg aldrig när man var klar”. Mio tyckte att det var tråkigt att pusslet inte lades 

klart när hen spelade Övningar, trots att hen löste samtliga räkneuppgifter. Det kunde 

observeras att informanterna tyckte att det tog lång tid att spela framförallt Övningar och 

minispelet Bubbelmatte. Lo och Tintin ville sluta spela Övningar innan de hade löst 

samtliga räkneuppgifter, eftersom de inte förstod hur många som de hade kvar att lösa. 

Likaså förstod inte de två informanterna huruvida de hade klarat en nivå eller inte när de 

spelade Bubbelmatte, eftersom nästa nivå startade direkt efter den föregående. Endast 

Sam tyckte att det gick snabbt att spela, utan att vara stressande. Charlie tyckte att det 

gick ganska snabbt att spela. Hen tyckte att det var roligt när det gick på tid och svarade: 

“det blir roligare”. 
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4.3.4 Svårighetsgrad 

För att kunna veta om informanterna tyckte att de digitala utbildningsspelens var enkla 

eller svåra ställdes intervjufrågan: “Tyckte du att spelet var lagom svårt?”. 

 

King of Math 

Samtliga informanter tyckte att svårighetsgraden var lagom hög. Mio tyckte ibland att det 

var svårt. Lo och Tintin tyckte om att svårighetsgraden höjdes i takt med att de spelade. 

Trots att Sam tyckte att svårighetsgraden var lagom hög uppgav hen att svårighetsgraden 

kanske inte passar alla, hen svarade: “...däremot för femmorna och sexorna är det lite för 

lätt tänker jag, och även för nollorna och ettorna är det lite för svårt”. 

 

Nomp 

Samtliga informanter tyckte att svårighetsgraden var lagom hög. Mio tyckte att det var 

enkelt och svarade: ”...jag tror att varje person i världen skulle klara det”. Även Charlie 

tyckte att det var enkelt. Dock kunde det observeras att hen bytte från subtraktion till 

addition på grund av att hen tyckte att det var för svårt.  

 

Tiokompisar 

Endast Lo tyckte att svårighetsgraden var lagom hög. De övriga fyra informanterna tyckte 

att det var både enkelt och svårt. Tintin och Mio tyckte att det var bra att de kunde välja 

svårighetsgrad själva, genom att välja talkamrat. Tintin svarade: “Man får välja typ tal så 

det inte bara kommer tal som är jättesvåra”, medan Mio svarade: “...man kunde välja lite 

mer vilket tal man ville ha...”. 

 

IQ Safari Math 

Tre av informanterna (Sam, Charlie och Mio) tyckte att svårighetsgraden var lagom hög. 

Mio svarade: “ja det var lagom”. När Charlie spelade Övningar kunde det dock 

observeras att hen tyckte att det var svårt, eftersom hen började spela minispelet 

Bubbelmatte istället. Även Lo uppgav att hen tyckte att det var enkelt. Dock kunde det 

observeras att hen hade svårt att lösa de angivna räkneuppgifterna som innehöll division. 

Lo sade att hen ännu inte hade lärt sig division i skolan. Tintin tyckte att det var svårt och 

svarade: “Svåra tal, svårt att förstå … det var bara svåra saker, förutom skattjakten 

tröttnade jag på för att det var enkelt men bubblorna var svåra och de var också korten”. 

För Lektioner kunde det observeras att Tintin valde nivåer med för hög svårighetsgrad. 

 

4.3.5 Lärande 

För att kunna veta om informanterna tyckte att de lärde sig något genom att spela de 

digitala utbildningsspelen ställdes intervjufrågan: “Lärde du dig något?”. Dock ställdes 

inte intervjufrågan vid varje intervjusituation, eftersom informanternas åsikter kunde 

“fångas upp” på andra sätt, till exempel genom att informanterna svarade på de andra 

intervjufrågorna eller genom observation. 
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King of Math 

Tre av informanternas (Sam, Lo och Tintin) kunde fångas upp. Lo och Tintin tyckte att 

de lärde sig matematik. Lo svarade: “kanske lite” och Tintin svarade: “Jag hade glömt 

att 10 plus 4 var 14, för att jag visste bara att 7 plus 7 är 14”. Tillsammans med de övriga 

tre informanterna tyckte Tintin att King of Math var bra, eftersom hen lärde sig matematik 

och svarade: “...det var lite svårt och då är det bra att man lär sig det”. Sam svarade: “Ja 

man lär sig ju mer matte och man kan mer utantill, när man gör såhär”.  

 

Nomp 

Endast Sam och Mios åsikter kunde fångas upp. Sam svarade: “...det är ju att det är 

matematik och man lär sig mycket utav det...” och Mio svarade: “...man lär sig och det 

är roligt”. 

 

Tiokompisar 

Tre av informanternas (Sam, Charlie och Lo) åsikter kunde fångas upp. Sam svarade: 

“Alltså första, så lär man sig att komma ihåg svaren väldigt bra, att liksom komma på 

och komma på och liksom snabbt, snabbt, hjärnan tänker snabbt”. Sam tyckte om den 

matematik som Tiokompisar kunde erbjuda och svarade: ”...det är liksom inte tråkig 

matematik som man brukar göra i skolan utan det är liksom bättre och roligare, istället 

för typ, ja, ett gånger ett är lika med två...”. Charlie tyckte att Tiokompisar var bra, 

eftersom hen lärde sig matematik. Lo uppgav att hen lärde sig “lite” matematik. 

 

IQ Safari Math 

Endast Sam och Los åsikter kunde fångas upp. Sam tyckte att IQ Safari Math var bra, 

eftersom hen lärde sig matematik och svarade: “...det är ju bra för att det är matematik, 

som jag har sagt på alla, att man lär sig”. Lo svarade att hen lärde sig “lite”. 

 

4.3.6 Kontext 

Ingen specifik intervjufråga ställdes gällande vad informanterna tyckte om de digitala 

utbildningsspelens kontexter och teman. Däremot kunde informanternas åsikter fångas 

upp på andra sätt, till exempel när informanterna svarade på de andra intervjufrågorna 

eller genom observation. Dock ställdes intervjufrågor gällande vilka digitala spel och 

utbildningsspel som informanterna brukar spela samt i vilka sammanhang (se bilaga 1). 

För att se informanternas svar på intervjufrågorna se rubrik 3.5.1 Urval av informanter. 

 

King of Math 

Endast Los åsikt kunde fångas upp. Hen tyckte om medeltidstemat. 
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Nomp 

Endast Mios åsikt kunde fångas upp. Hen tyckte om att Nomp hade det utseende/temat 

som var mest seriöst och lämpade sig bäst för matematik: “Jag tyckte att det såg ut som 

ett riktigt mattespel”. 

 

Tiokompisar 

Ingen av informanternas åsikter kunde fångas upp. 

 

IQ Safari Math 

Endast Sam och Lo åsikter kunde fångas upp. De tyckte om temat för IQ Safari Math, till 

exempel svarade Sam: “Och det är ändå lite kul för man är på ett safari, man är djur och 

lär sig”. 

 

4.3.7 Visuellt 

För att kunna veta vad informanterna tyckte om de digitala utbildningsspelens visuella 

information ställdes intervjufrågan: “Vad tycker du om spelets utseende, till exempel 

animeringarna och färgsättningen?”. 

  

King of Math 

Charlie och Lo tyckte att King of Math hade ett bra och roligt utseende. Tintin tyckte att 

utseendet var “bra”, men hade önskat en annan färgsättning, eftersom hen tyckte att den 

var tråkig: “...det skulle typ varit någon regnbågsfärg, typ blå, grön, gul eller ja, hela 

regnbågen”. Sam och Mio tyckte att King of Math hade ett tråkigt utseende, också på 

grund av att färgsättningen var tråkig och att det var för mycket “trä”. Mio svarade: “...jag 

tyckte det var lite jobbigt när det bara var trä liksom”. Dock tyckte Sam om 

färgsättningen för texten: “Alltså det var lite tråkigt när det bara var trä och så var det 

inristat med typ bara svart så det var lite tråkigt, men sen så blev jag glad när det var 

guldbokstäver. Det var bra”. 

 

Nomp 

Sam och Tintin tyckte att Nomp hade ett tråkigt utseende. De tyckte framförallt att 

färgsättningen var tråkig, till exempel svarade Sam: “Lite tråkigt för det är bara en vit 

skärm sen så är det lite blåa grejer och så, så det är inte så kul”. Tintin svarade: “Ja för 

att det var typ vitt och när det blev rött och grönt då var dom för tråkiga, den gröna var 

tråkig och det var den röda också, tycker inte du det?”. Förutom en annan färgsättning 

hade Sam också önskat mer visuell information i form av animeringar: “Nu är det bara 

siffror och massa grejer, jag vill att det ska vara figurer som liksom kommer fram när 

man har klarat det”. Även Tintin hade önskat mer visuell information. Charlie och Mio 

tyckte att Nomp hade ett bra utseende, till exempel svarade Charlie: “Det var fint … för 

det hade fina färger”. Dock uppgav Charlie att utseendet inte påverkade hens upplevelse 

av det digitala utbildningsspelet. Jämfört med de övriga tre digitala utbildningsspelen 
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tyckte Mio att Nomp hade det utseendet som var mest seriöst och lämpade sig bäst för 

matematik: “Jag tyckte att det såg ut som ett riktigt mattespel just då, alltså för stora 

nioåringar”. Lo tyckte varken att utseendet var roligt eller tråkigt. 

 

Tiokompisar 

Samtliga informanter tyckte att Tiokompisar hade ett bra utseende. De tyckte framförallt 

att färgsättningen var bra, till exempel svarade Sam: “Färgerna var jätteroliga, glada och 

fina, jag gillar färgerna, dom är bra. Knapparna liksom mjuka...”. På grund av att 

utseendet var bra tyckte Mio att hen lärde sig: “Jag tyckte det var roligt, man kände sig 

att man lär sig lite mer, att man får också ha det lite roligt när man man spelar...”. 

 

IQ Safari Math 

Samtliga informanter tyckte att IQ Safari Math hade ett bra och roligt utseende. Jämfört 

med de övriga tre digitala utbildningsspelen tyckte Tintin att IQ Safari Math var finast. 

Hen tyckte framförallt att färgsättningen var bra: “Dom var fina och så, det var bra färger. 

Det var liksom inget som var svart, det var bara färgglatt och fint”. På grund av utseendet 

tyckte hen att det blev lite roligare att spela. Även Mio tyckte att färgsättningen var bra. 

Hen tyckte om att det gick att skapa sin egen avatar och ändra kläder på den, hen svarade: 

”Jag tyckte att figuren var väldigt rolig och att figuren ändrade lite kläder liksom och att 

man fick göra sin egen profil, det gillar jag i spel, när man får göra sin egen profil”. Sam 

tyckte att safaritemat var roligt och svarade: “... lite roligt för man är på ett safari men 

det är matte”. 

 

4.3.8 Ljud 

Ingen specifik intervjufråga ställdes gällande vad informanterna tyckte om de digitala 

utbildningsspelens ljud. Däremot kunde informanternas åsikter fångas upp på andra sätt, 

till exempel när informanterna svarade på de andra intervjufrågorna eller genom 

observation. 

 

King of Math 

Endast Mios åsikt kunde fångas upp, hen svarade: “Det var roligt att ha lite musik men 

jag tycker att man ska ha lite lugn och ro”. 

 

Nomp 

Endast Sam åsikt kunde fångas upp, hen svarade: “Det kunde vara någon bra musik som 

man kunde lyssna på samtidigt som man tänker...”. 

 

Tiokompisar 

Endast Sams åsikt kunde fångas upp. Hen tyckte inte om hur monstret smaskade när det 

åt de siffrorna som hen matade det med. 

IQ Safari Math 
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Ingen av informanternas åsikter kunde fångas upp. 

 

4.3.9 Upplevelse 

Upplevelse kunde inte urskiljas och lyftas som ett nyckelbegrepp. Men på grund av att 

informanternas upplevelser av de fyra digitala utbildningsspelen påverkade huruvida de 

kunde motiveras till att vilja spela och fortsätta spela, var det av intresse att också veta 

hur deras upplevelser såg ut. För att kunna veta deras upplevelser ställdes till exempel 

intervjufrågorna: “Vad tyckte du om spelet?”, “Vilket spel tyckte du var bäst?” och  

“Vilket spel tyckte du var sämst?”, för att se samtliga intervjufrågor se bilaga 1. 

 

King of Math 

Trots att Sam tyckte att King of Math var bra, eftersom hen lärde sig matematik och att 

det fanns svarsalternativ, tyckte hen att det var tråkigast och svarade: “Nej men det var 

träigt och liksom inte kul, det var bara träbitar som man skulle klicka på och så såg man 

om man hade rätt eller fel, det var liksom inget, inget nördigt med det”. Varför hen tyckte 

att King of Math var tråkigast berodde på den enkla utformningen och det tråkiga 

utseendet. Dock uppgav hen att utseendet inte påverkade hens upplevelse av det digitala 

utbildningsspelet. Även Charlie och Mio tyckte att King of Math var tråkigast, men ville 

ändå spela igen. Mio svarade: ”...man vill ju bara fortsätta och försöka lyckas när man 

gör fel”. Tintin tyckte att King of Math var roligt, men inte roligast. Hen hade önskat en 

annan färgsättning, eftersom utseendet var tråkigt. Endast Lo tyckte att King of Math var 

roligast och svarade: “Det hade bäst saker och var enklast att förstå”. 

 

Nomp 

Tre av informanterna (Charlie, Lo och Mio) tyckte att Nomp var roligt. Mio svarade: “Det 

var väldigt roligt … man lär sig och det är roligt, och man fokuserar”. Hen tyckte till 

och med att Nomp var roligaste och svarade: “För att jag tycker att det är lite mer 

matematikspel”. Jämfört med de övriga tre digitala utbildningsspelen tyckte hen att 

Nomp hade det utseendet som var mest seriöst och lämpade sig bäst för matematik. Just 

att det lämpade sig för matematik tyckte hen var viktigt. Lo tyckte att Nomp var roligt, 

eftersom svårighetsgraden var lagom hög. Sam och Tintin tyckte att Nomp varken var 

roligt eller tråkigt. Tintin svarade: “Det var roligt men men ändå lite tråkigt”. Det 

observeras att Tintin hade svårt att fokusera, eftersom hen målade samtidigt som hen 

spelade. Tintin tyckte att det var tråkigt att hen behövde skriva in svaret istället för att 

kunna välja ett av fyra svarsalternativ. 

 

Tiokompisar 

Samtliga informanter tyckte att Tiokompisar var roligt och ville spela det igen. Sam och 

Tintin tyckte till och med att Tiokompisar var roligast. Sam svarade: “...det är liksom inte 

tråkig matematik som man brukar göra i skolan utan det är liksom bättre och roligare...”. 

Tintin svarade: ”...det är roligt, jätteroligt. Hen kunde dock inte förklara varför hen tyckte 
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det: “Ja det är roligt. Det är svårt att förklara”. Hen kunde inte heller komma på något 

som Tiokompisar saknade. Mio svarade: “Det var jättebra tycker jag, jag tyckte det var 

väldigt roligt”. Varför Lo tyckte att Tiokompisar var roligt berodde på att hen tyckte att 

svårighetsgraden var lagom hög. 

 

IQ Safari Math 

Tre av informanterna (Sam, Charlie och Lo) tyckte att IQ Safari Math var roligt, till 

exempel svarade Sam: “Det är kul och man lär sig samtidigt och då så känner man ’jo 

men jag vill ha kul och lära mig samtidigt’ och då kan man ju spela det och känna att 

man får lite av varje av den”. Varför Lo tyckte att IQ Safari Math var roligt berodde på 

att hen tyckte att hen utmanades och ville därför spela igen. Tintin och Mio tyckte inte att 

IQ Safari Math var roligt, eftersom de tyckte att svårighetsgraden var för hög och att det 

var tråkigt. Tintin svarade med att göra tummen ner och hade önskat enklare 

räkneuppgifter: “Om det hade varit lättare matte till exempel tiokompisar eller ja, King 

of Math”. Det kunde observeras att Tintin tyckte att det tog väldigt lång tid att spela, vilket 

även Mio tyckte och svarade: “...man fick köra så länge … det tar så lång tid”. Tintin och 

Mio ville inte spela igen. Dock hade kanske Mio velat spela igen om det hade gått att 

skapa sin egen avatar: “Jag kanske skulle vilja göra det för att man får göra en egen 

profilbild, och att man får göra typ lite resor”. Även för Lo, som tyckte att IQ Safari Math 

var roligt, kunde det observeras att hen inte spelade klart spelen, utan bytte. Samtliga 

informanter tyckte att IQ Safari Math hade ett bra och roligt utseende. Tintin som 

egentligen inte tyckte om IQ Safari Math uppgav att utseendet gjorde det roligare att 

spela, men tyckte trots det att IQ Safari Math var tråkigast. 

 

 

Alla informanterna förutom Sam rangordnade de fyra digitala utbildningsspelen utifrån 

vilket som var roligast till vilket som var tråkigast. Följande tabell beskriver hur 

informanterna rangordnade de digitala utbildningsspelen. 

 

Resultat 

Informant 1 2 3 4 

Sam Tiokompisar Nomp/IQ Safari 

Math 

Nomp/IQ Safari 

Math 

King of Math 

Charlie IQ Safari Math Nomp Tiokompisar King of Math 

Lo King of Math Tiokompisar IQ Safari Math Nomp 

Tintin Tiokompisar King of Math Nomp IQ Safari Math 

Mio Nomp Tiokompisar IQ Safari Math King of Math 
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5 Analys 

Från empirin kunde det utläsas att inte alla åtta nyckelbegrepp påverkade informanternas 

upplevelser och därmed deras motivation till att vilja använda de fyra existerande digitala 

utbildningsspelen (King of Math, Nomp, Tiokompisar och IQ Safari Math). De fem 

nyckelbegrepp som enligt empirin påverkade var: Instruktioner, Svårighetsgrad, 

Lärande, Hastighet och Visuellt. För de övriga tre nyckelbegreppen (Feedback, Kontext 

och Ljud) kunde det alltså inte utläsas huruvida de påverkade informanternas upplevelser 

eller inte. 

   För nyckelbegreppet Feedback tyckte samtliga informanter att den feedback som 

respektive digitalt utbildningsspel gav var tydlig. Informanterna kunde förstå om de hade 

svarat rätt alternativt fel och hindrades inte från att fortsätta spela. Det kunde därför tolkas 

att den feedback som gavs inte var bristande, utan tillräcklig tydlig. Av den orsaken kunde 

det inte tolkas tolkas huruvida nyckelbegreppet påverkade informanternas upplevelser.  

   Från empirin kunde det inte heller utläsas huruvida nyckelbegreppet Kontext 

påverkade. Dock kunde det uppmärksammas att Sam och Lo tyckte om temana för IQ 

Safari Math respektive King of Math, medan Mio tyckte om temat för Nomp. Varför hen 

tyckte om temat för Nomp berodde på att hen tyckte att temat var mest seriöst och 

lämpade sig bäst för matematik. 

   Likaså kunde det inte utläsas huruvida nyckelbegreppet Ljud spelade en avgörande roll 

för informanternas upplevelser. Det kunde däremot uppmärksammas att Mio tyckte att 

musiken för King of Math var stressig och att Sam hade önskat musik för Nomp. Ingen 

av de fyra digitala utbildningsspelen ger viktig information via ljud. De digitala 

utbildningsspelen kan därför användas med eller utan ljud. 

 

5.1 Instruktioner 

Från empirin kunde det utläsas att nyckelbegreppet Instruktioner påverkade 

informanternas upplevelser, men i olika utsträckningar. Av de fyra digitala 

utbildningsspelen är det endast Tiokompisar och IQ Safari Math som ger instruktioner. 

Trots instruktionerna tyckte samtliga informanter att det var svårt att veta hur de skulle 

göra och var de skulle trycka när de spelade Tiokompisar respektive IQ Safari Math. Tre 

av informanterna (Sam, Charlie och Tintin) tryckte bort instruktionerna, utan att 

egentligen läsa dem. Lo och Mio läste instruktionerna, men utan att förstå dem. Det kunde 

därför tolkas att instruktionerna är otydliga, vilket stöds av att Charlie och Mio uppgav 

att de hade önskat tydligare instruktioner för Tiokompisar. Jämfört med de övriga tre 

digitala utbildningsspelen kräver Tiokompisar mer av eleverna än att endast välja ett av 

fyra svarsalternativ (King of Math och IQ Safari Math) eller att skriva in svaret (Nomp). 

Tiokompisar består av spelen: Brädtian, Tiopyramiden och Tiostress. samtliga spel går ut 

på att para ihop siffror för att kunna bilda den valda talkamraten. För Brädtian ges endast 

instruktioner om att de siffror som inte kan bilda den valda talkamraten ska slängas, 
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medan för Tiopyramiden ges endast instruktioner om att siffror ska paras ihop. Endast för 

Tiostress ges instruktioner för hur eleverna faktiskt ska göra och var de ska trycka. 

   IQ Safari Math består av spelen: Övningar, Lektioner, Test och Minispel. Av de fyra 

spelen ger endast Minispel instruktioner. För de övriga tre spelen frågas endast eleverna 

om de är redo att börja spela. Hur räkneuppgifterna för IQ Safari Math är utformade ser 

olika ut. Från empirin kunde det utläsas att det var enklare för informanterna att förstå de 

räkneuppgifter som var utformade enligt “2+2=?”, framför de som var utformade enligt 

till exempel “10 ? 14 ? 18 ?”. Trots bristande instruktioner kunde informanterna enklare 

förstå hur de skulle göra på egen hand när de spelade IQ Safari Math, jämfört med när de 

spelade Tiokompisar. 

   Trots att Nomp inte ger instruktioner tyckte Sam och Mio att det var enkelt att förstå. 

De övriga tre informanterna tyckte däremot att det var svårt. För King of Math tyckte tre 

av informanterna (Sam, Tintin och Mio) att det var enkelt att förstå, medan Lo och Charlie 

tyckte att det var svårt. Varför tre av informanterna tyckte att det var enkelt, trots att King 

of Math inte ger instruktioner, verkade bero på att King of Math är enkelt utformad. Vid 

start erbjuds eleverna få val, vilket gör att de kan komma igång snabbt och enkelt. Likaså 

kan eleverna snabbt förstå hur de ska lösa räkneuppgifterna, eftersom de är enkelt 

utformade. 

 

5.2 Hastighet 

Enligt empirin påverkade också nyckelbegreppet Hastighet informanternas upplevelser. 

Sam och Mio tyckte att det var stressigt att spela King of Math eftersom det gick på tid. 

Mio uppgav att hen vill ha lugn och ro när hen räknar matematik. Charlie och Tintin 

tyckte däremot om att det gick på tid. Endast för King of Math kan eleverna själva välja 

om de vill att det ska gå på tid eller inte genom att ändra i inställningar. Dock kan det 

vara svårt för eleverna att veta om och hur de kan ändra det i inställningar. Sam tyckte 

om att Tiokompisar inte gick på tid och uppgav att hen istället kunde tävla mot sig själv. 

Det kunde därför tolkas som en fördel om eleverna själva kan välja huruvida det ska gå 

på tid eller inte, i likhet med King of Math. För IQ Safari Math tyckte Sam och Charlie 

att det gick snabbt att spela, medan de övriga tre informanterna tyckte att det gick 

långsamt och tröttnade. Mio tyckte att vissa av spelen för IQ Safari Math aldrig tog slut.  

 

5.2.1 Mål 

Enligt empirin kunde mål lyftas från nyckelbegreppet Hastighet, eftersom mål verkade 

spelade en avgörande roll för vad informanterna tyckte om de fyra digitala 

utbildningsspelens hastigheter. Varför tre av informanterna (Lo, Tintin och Mio) tyckte 

att gick långsamt att spela IQ Safari Math verkade bero på att det saknar tydliga mål som 

kan uppnås enkelt. Som beskrevs tidigare består IQ Safari Math av: Övningar, Lektioner, 

Test och Minispel. Tre av informanterna (Lo, Tintin och Mio) tyckte att det tog lång tid 

att spela framförallt Övningar och minispelet Bubbelmatte. Lo och Tintin ville sluta spela 
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Övningar innan de hade löst samtliga angivna räkneuppgifter, eftersom de inte förstod 

hur många uppgifter som de behövde lösa för att kunna klara spelet. För varje 

räkneuppgift som eleverna löser i Övningar erhåller de en pusselbit som läggs i ett pussel. 

Mio tyckte att det var tråkigt att pusslet inte lades klart, trots att hen löste samtliga 

räkneuppgifter. Hen förstod därför inte, i likhet med Lo och Tintin, hur många 

räkneuppgifter som hen behövde lösa. Likaså förstod inte informanterna huruvida de hade 

klarat en nivå eller inte när de spelade Bubbelmatte, eftersom nästa nivå startade direkt 

och nya bubblor blåstes upp. Mio uppgav att det var mer motiverande att spela Nomp och 

Tiokompisar, eftersom hen belönades med medaljer och stjärnor när hen klarade de 

didgitala utbildningsspelen. Det kunde därför tolkas att tydliga mål som kan uppnås 

enkelt påverkar huruvida eleverna motiveras till att vilja fortsätta spela eller inte. 

 

5.3 Svårighetsgrad 

Från empirin kunde det utläsas att även nyckelbegreppet Svårighetsgrad påverkade 

informanternas upplevelser och därmed deras motivation till att vilja spela de fyra digitala 

utbildningsspelen. Det blev tydligt att informanterna tyckte att var tråkigt om 

svårighetsgraden var för hög. Till exempel ville inte Tintin spela IQ Safari Math igen, 

eftersom svårighetsgraden var just för hög. Hen uppgav att om svårighetsgraden hade 

varit lägre hade hen velat spela igen. Dock får inte svårighetsgraden vara för låg. Lo 

uppgav att hen ville spela IQ Safari Math igen, eftersom hen kunde utmanas. 

   Samtliga informanter tyckte att svårighetsgraden för Tiokompisar var lagom hög. Tintin 

och Mio tyckte om att de kunde välja svårighetsgrad själva, genom att välja talkamrat. 

Förutom Tiokompisar kan också svårighetsgraden för Nomp och IQ Safari Math ändras 

manuellt. Dock verkade informanterna enklare kunna förstå svårighetsgraden för 

Tiokompisar, eftersom de verkade veta vilken svårighetsgrad som varje talkamrat innebar 

och kunde därmed avgöra vilken som lämpade sig bäst utifrån deras kunskaper och 

förmågor. Trots att Lektionerna för Safari Math hade namn som Pytte addition, Lilla 

addition och Stora addition, verkade inte informanterna veta vilken svårighetsgrad som 

varje Lektion innebar. Informanterna valde fritt bland Lektionerna utan att reflektera, 

vilket resulterade i att vissa av dem valde Lektioner med för hög svårighetsgrad. Det 

kunde därför tolkas att om svårighetsgraden ska kunna väljas manuellt, behöver det 

tydligt kommuniceras vad varje svårighetsgraden innebär för att eleverna inte ska kunna 

välja en för hög och därmed bli frustrerade och inte vilja fortsätta spela. 
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5.4 Lärande 

Även nyckelbegreppet Lärande påverkade informanternas upplevelser. Syftet med 

nyckelbegreppet var att undersöka vilka sätt som eleverna kunde lära sig matematik på 

och huruvida de var motiverade eller inte. Dock kunde det inte utläsas från empirin vilka 

sätt som informanterna lärde sig matematik på, det kunde endast utläsas att vissa av 

informanterna lärde sig matematik. Däremot kunde lärandet i sig lyftas som en 

motiverande aspekt. Alla informanter (Sam, Charlie, Tintin och Mio) förutom Lo tyckte 

att King of Math var bra eftersom de lärde sig matematik och av samma orsak tyckte Sam 

och Charlie om IQ Safari Math respektive Tiokompisar. Samtliga informanter tyckte om 

att spela Tiokompisar för att det var roligt och Sam uppgav att hen tyckte om den typ 

matematik som det digitala utbildningsspelet kunde erbjuda. Det kunde därför tolkas att 

“typ av matematik” också påverkade informanternas upplevelser i en viss utsträckning. 

 

5.5 Visuellt 

Det sista nyckelbegreppet som enligt empirin påverkade informanternas upplevelser var 

Visuellt. Trots att Sam och Mio uppgav att utseendet inte spelade en avgörande roll för 

deras upplevelse tyckte de att King of Math var tråkigast, eftersom det hade ett tråkigt 

utseende. Tillsammans med Tintin tyckte också Sam att Nomp hade ett tråkigt utseende. 

Sam hade önskat mer visuell information i form av framförallt animeringar. Samtliga 

informanter tyckte att Tiokompisar och IQ Safari Math hade ett bra och roligt utseende. 

De tyckte framförallt att färgsättningarna för de två digitala utbildningsspelen var bra. 

Just färgsättningarna verkade spela en avgörande roll för informanterna.  

   Förutom att det kunde utläsas från empirin att nyckelbegreppet påverkade, kunde det 

också utläsas att det inte påverkade. Till exempel rangordande Tintin King of Math högre 

än IQ Safari Math, trots att hen tyckte att IQ Safari Math var finast till utseendet. Varför 

hen rangordnade IQ Safari Math lägre berodde på att hen tyckte att svårighetsgraden var 

för hög.  
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6 Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som motiverar elever i lågstadiet till att vilja 

använda digitala utbildningsspel för matematik. För att kunna undersöka vad som 

motiverar eleverna valdes en kvalitativ ansats som innehöll en förstudie, en undersökning 

av de fyra existerande digital utbildningsspelen (King of Math, Nomp, Tiokompisar och 

IQ Safari Math) samt fem semistrukturerade intervjuer och fem ostrukturerade 

observationer. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Från empirin kunde det utläsas att fem nyckelbegrepp (Instruktioner, Hastighet, 

Svårighetsgrad, Lärande och Visuellt) påverkade informanternas upplevelser och därmed 

deras motivation till att vilja använda de fyra digitala utbildningsspelen. Från de fem 

nyckelbegreppen kunde sex designaspekter lyftas: Instruktioner, Hastighet, Mål, 

Svårighetsgrad, Lärande och Utseende.  

   För designaspekten Instruktioner kan paralleller dras till designprincipen “Provide 

opportunities to learn the game mechanics” som formulerades av Presser at al (2013). 

Enligt designprincipen behöver instruktioner vara tydliga och inte endast ges i form av 

text, utan också i form av bilder och video, eftersom eleverna tar till sig instruktionerna 

på olika sätt. För Tiokompisar och IQ Safari Math ges instruktioner endast i form av text, 

vilka informanterna hade svårt att ta till sig. Kusturko et al (2015) menar att elever i 

lågstadiet har sämre kunskaper i läsning än vad elever i högre utbildningsnivåer har och 

instruktioner ska därför inte ges endast i form av text. Dessutom ges instruktionerna 

endast när eleverna väljer en ny talkamrat för Tiokompisar eller spelar Minispel för IQ 

Safari Math. Tre av informanterna tryckte bort instruktionerna när de spelade 

Tiokompisar, vilket gjorde att de behövde hjälp att komma igång. Genom att ge tydliga 

instruktioner och inte endast i form av text, i enlighet med Kusturko et al (2015) och 

Presser et al (2013a), kan eleverna enklare ta till sig dem och kan därmed enklare komma 

igång, vilket i sin tur kan stärka deras självförtroenden. Eleverna behöver inte pröva sig 

fram och bli frustrerade. Istället för frustration menar Benyon (2014) och Roungas (2016) 

att framförallt nyfikenhet behöver väckas hos dem. Instruktioner behöver således ges 

flera gånger, på olika sätt och inte vara för enkla att trycka bort. 

   För designaspekten Hastighet kan paralleller dras till designprincipen “Consider the 

impact of game mechanics on pace” som formulerades av Presser et al (2013a). Enligt 

designprincipen behöver hastigheten ändras och varieras, inte vara konstant. Av de fyra 

digitala utbildningsspelen är det endast Nomp som har en konstant hastighet, de övriga 

tre spelen innehåller olika element som går på tid. För Tiokompisar och IQ Safari Math 

går det på tid när eleverna spelar Tiostress respektive Minispel. För King of Math är 

standardinställningen att det ska gå på tid när eleverna löser de angivna räkneuppgifterna 

för respektive kapitel, dock kan eleverna ändra till att det inte ska gå på tid i inställningar. 

Informanternas åsikter kring de fyra digitala utbildningsspelens hastigheter var olika. 
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Några av informanterna uppgav att de blev stressade av att det gick på tid, medan andra 

tyckte att det blev roligare. För att eleverna ska kunna spela utifrån den takt som passar 

dem behöver hastigheten, i enlighet med Presser et al (2013a), kunna ändras och varieras 

antingen automatiskt eller manuellt. Genom att ändra och variera hastigheten kan risken 

minska att eleverna tröttnar eller blir frustrerade.  

   Utifrån nyckelbegreppet Hastighet kunde designaspekten Mål lyftas. Enligt empirin 

kunde det uppmärksammas att IQ Safari Math saknade tydliga mål. Det tog framförallt 

lång tid för informanterna att spela Övningar och minispelet Bubbelmatte. Informanterna 

förstod inte hur många räkneuppgifter som de behövde lösa för att kunna klara Övningar. 

Likaså förstod de inte när de hade klarat en nivå för minispelet Bubbelmatte, eftersom 

nästa nivå startade direkt. Det strider mot vad Ahmad et al (2014) menar kännetecknar 

väldesignade digitala utbildningsspel, nämligen tydliga mål. Utan tydliga mål är det svårt 

att motivera eleverna till att vilja fortsätta spela. Trots att kategorin pussel ofta har en 

enklare utformning än till exempel äventyr och strategi, behövs fortfarande tydliga mål, 

pauser och belöningar, för att eleverna ska kunna motiveras. 

   För designaspekten Svårighetsgrad kan paralleller dras till designprincipen “User age 

and experience” som formulerades av Kusturko et al (2015). Enligt designprincipen 

behöver elevernas behov mötas. Dock skiljer sig elevernas behov och förmågor mellan 

utbildningsnivåer. Som tidigare beskrevs har elever i lågstadiet sämre kunskaper i läsning 

än vad elever i högre utbildningsnivåer har. Paralleller kan också dras till designprincipen 

“Level games to match children’s growing competence” som formulerades av Presser et 

al (2013a). Enligt designprincipen behöver svårighetsgraden höjas i takt med att eleverna 

lär sig, vilket stöds av Lomas et al (2017). Varken Presser et al (2013a) eller Kusturko et 

al (2015) beskriver vilket sätt som är bäst att ändra svårighetsgraden på: automatiskt eller 

manuellt. För King of Math och IQ Safari Math höjs svårighetsgraden automatiskt 

varefter eleverna klarar ett kapitel respektive en Övning. För de övriga tre digitala 

utbildningsspelen väljer eleverna svårighetsgrad själva. Två av informanterna tyckte om 

att de kunde välja svårighetsgrad själva för Tiokompisar. Samtliga informanter verkade 

enklare kunna förstå vilken svårighetsgrad som varje talkamrat innebar, vilket gjorde det 

enklare för dem att välja en lagom hög svårighetsgrad. Fördelen med att eleverna själva 

kan välja svårighetsgrad är att de kan anpassa svårighetsgraden efter sina behov och 

förmågor, i enlighet med Kusturko et al (2015). Dock behöver det tydligt kommuniceras 

vad varje svårighetsgrad innebär, vilket minskar risken för att svårighetsgraden är för hög 

från start. Elevernas självförtroenden stärks av att de kan lösa de angivna 

räkneuppgifterna. Fördelen med att svårighetsgraden istället höjs automatiskt är att 

eleverna kan utmanas, i enlighet med Khajah et al (2016) och Lomas et al (2017). Om 

eleverna själva kan välja svårighetsgrad kan de välja en för låg alternativt en för hög 

svårighetsgrad, vilket inte utmanar dem. Istället för att utmanas kan de bli frustrerade 

(Khajah et al, 2016). Enligt Khajah et al (2016), Lomas et al (2017) och Presser et al 

(2013a) behöver svårighetsgraden höjas sakta i takt med att eleverna lär sig, för att de ska 

kunna motiveras. Risken att eleverna kan välja en för låg alternativt för hög 

svårighetsgrad när de får välja själva behöver således vägas mot risken att 
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svårighetsgraden inte är anpassad efter deras behov och förmågor när den höjs 

automatiskt. 

   Från nyckelbegreppet Visuellt kunde designaspekten Utseende lyftas. För 

designaspekten kan paralleller dras till designprincipen Style (Benyon, 2014) som handlar 

om att skapa tilltalande utseende, till exempel i form av färgsättning och animeringar. 

Med “tilltalande” menar Benyon (2014) att utseendet ska vara attraktivt (för eleverna). 

Paralleller kan också dras till designdesignprincipen “Carefully select visual objects” 

(Presser et al, 2013a) som handlar om att begränsa den visuella informationen, eftersom 

elever i lågstadiet är sämre på att hantera visuell information än vad elever i högre 

utbildningsnivåer är. Dessutom kan paralleller kan dras till designprincipen “Keep it 

Simple” (Kusturko et al, 2015) som handlar om att hålla det enkelt. Genom ett tilltalande 

och intresseväckande utseende kan nyfikenhet, spänning och nöje väckas hos eleverna 

(Benyon, 2014; Roungas, 2016). Genom ett avskalat och enkelt utseende kan istället 

avslappning väckas. Samtliga informanter tyckte om Tiokompisars utseende, eftersom 

färgsättningen och animeringarna var just attraktiva. För Tiokompisar och Nomp är den 

visuella informationen begränsad, i enlighet med Kusturko et al (2015) och Presser et al 

(2013a). Tre av informanterna tyckte inte om King of Maths utseende, varav två uppgav 

att det var därför som de tyckte att det digitala utbildningsspelet var tråkigast. Samtliga 

informanter tyckte om utseendet för IQ Safari Math, men på grund av för hög 

svårighetsgrad, långsam hastighet och otydliga mål uppgav två av informanterna att de 

inte ville spela det igen. Designaspekten verkar därför spela en avgörande roll och kan 

göra digitala utbildningsspel roligare, med den väger inte upp för andra designaspekter. 

   För designaspekterna Lärande kan paralleller dras till designprinciperna “Multiple 

opportunities to learn across games” och “Multiple opportunities to learn within a game” 

som formulerades av Presser et al (2013a). Enligt designprinciperna behöver det erbjudas 

olika sätt för eleverna att lära sig matematik på. Problemet är att de fyra digitala 

utbildningsspelen erbjuder få sätt, eftersom de är enkelt utformade, vilket strider mot 

designprinciperna. Trots att få sätt erbjöds tyckte fyra av informanterna att de lärde sig 

matematik, men det kunde inte utläsas huruvida sätten var motiverande eller inte. Dock 

kunde det uppmärksammas att fyra av informanterna såg lärandet i sig som en 

motiverande aspekt, vilket gjorde att Lärande kunde lyftas som en designaspekt som 

påverkar elevernas inre motivation, i enlighet med Mozelius (2014). En informant tyckte 

om den matematik som Tiokompisar kunde erbjuda, det vill säga att para ihop siffror för 

att kunna bilda den valda talkamraten. Syftet med de digitala utbildningsspelen är att 

eleverna ska lära sig matematik, men för att de ska kunna lära sig behöver de också tycka 

om den matematik som kan erbjudas. Trots att kategorin pussel ofta har en enklare 

utformning kan varierande sätt att lösa de angivna räkneuppgifterna, i likhet med 

Tiokompisar, resultera i att de digitala utbildningsspelen blir roligare.  



 

53 

 

   Trots att det inte kunde utläsas från empirin huruvida nyckelbegreppet Feedback 

påverkade informanternas upplevelser eller inte, visar tidigare studier att feedback kan 

spela en avgörande roll (Ahmad et al, 2014; Benyon, 2014; Kusturko et al 2015; Pilner 

2013; Presser et al 2013a; Roungas, 2016). Från empirin kunde det endast utläsas att 

samtliga digitala utbildningsspelen hade tillräckligt tydlig feedback, vilket gjorde att det 

inte kunde analyseras om tydlig feedback påverkarde informanterna jämfört med 

bristande. Genom direkt och tydlig feedback kan eleverna enklare förstå om de har gjort 

rätt alternativt fel, det vill säga de kan veta vad deras prestationer resulterar i (Benyon, 

2014). Enligt Pilner (2013) finns det tre typer av feedback: IF, CF och AUC varav den 

sistnämnda, AUC (Answer until correct) framförallt behöver tillämpas, eftersom den kan 

motivera eleverna.  

   Tillsammans påverkar de nämnda designaspekterna i olika utsträckningar elevernas 

upplevelser av de digitala utbildningsspelen. Genom att stärka elevernas självförtroenden 

och väcka känslor som nyfikenhet, avslappning, spänning och nöje (inte frustration) hos 

dem kan deras upplevelser bli positiva (Benyon, 2014; Roungas, 2016). För att eleverna 

ska kunna motiveras behöver deras upplevelser vara just positiva. Paralleller kan dras till 

Schell (2015) som menar att deras upplevelser är avgörande för huruvida de kommer att 

använda de digitala utbildningsspelen eller inte. Det är därför viktigt att designers tar 

hänsyn till de nämnda designaspekterna för att kunna skapa tilltalande upplevelser 

(Schell, 2015) som stärker elevernas motivation, både deras yttre och inre motivation 

(Cameron et al, 2005; Mozelius, 2014). Designaspekterna kunde identifieras utifrån de 

åtta nyckelbegreppen som användes som teoretisk utgångspunkt till uppsatsens studie. 

Om andra nyckelbegrepp hade använts, eller om andra digitala utbildningsspel tillhörande 

andra kategorier hade undersökts, kanske andra designaspekter hade kunnat identifierats. 

På grund av att avgränsning gjordes till digitala utbildningsspel tillhörande kategorin 

pussel för lågstadiet och matematik, är designaspekterna riktade mot kategorin, 

utbildningsnivån och ämnet. 

 

6.2 Metoddiskussion 

I likhet med andra studier fanns det begränsningar gällande tid och resurser. Mindre 

begränsningar gällande till exempel antalet sökord samt antalet tillgängliga och relevanta 

studier som berör “design för motivation” inom informationsteknik, fanns också. Som 

beskrevs tidigare grundas litteraturgenomgången framförallt på studier som berör “design 

för upplevelser”, “design för engagemang” och “design för lärande”, eftersom antalet 

relevanta studier som berör just “design för motivation” var begränsade. Fokus för 

litteraturgenomgången låg därför framförallt på “upplevelser”, “engagemang” och 

“lärande”. Däremot påverkar “lärande” elevernas upplevelser och engagemang, vilka i 

sin tur påverkar huruvida de kan motiveras eller inte.  
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   På grund av begränsad tid och begränsade resurser bestämdes det att informanter skulle 

hittas utifrån ett bekvämlighetsurval (Tjora, 2010). Genom ett bekvämlighetsurval kunde 

familj, vänner och arbetskollegor frågas om deras barn ville deltaga som informanter i 

uppsatsens studie eller om de kände några andra som kunde frågas. I studien deltog totalt 

fem informanter. På grund av att endast fem informanter deltog kan inte resultatet 

överföras till samtliga elever i lågstadiet (Tjora, 2010). Dock kan resultatet säga något 

om vilka designaspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid design av digitala 

utbildningsspel för lågstadiet och matematik. Av den orsaken kan resultatet ligga till 

grund för framtida forskning som involverar fler informanter. 

   När intervjufrågorna skrevs fanns det en viss osäkerhet för hur informanterna skulle 

svara, eftersom de var mellan sju till nio år gamla. Skulle de svara fördjupat eller inte? 

Om inte, skulle svaren kunna gå att använda för en kvalitativ ansats? Det skrevs därför 

stickord (Tjora, 2010) i form av “varför” eller “varför inte” efter många av 

intervjufrågorna (se bilaga 1). Med hjälp av stickorden kunde uppföljningsfrågor 

formuleras och ställas vid intervjusituationerna för att kunna förmå informanterna att 

svara mer fördjupat och konkretiserat. Trots att uppföljningsfrågor ställdes svarade 

informanterna ibland endast “ja”, “nej” eller “jag vet inte”. Varför informanterna ibland 

inte svarade fördjupat berodde framförallt på att de var blyga, trots att studien 

genomfördes i deras hemmiljöer. Just hur informanterna var som individer, om de var 

blyga eller inte, samt deras motivation, engagemang och fokus påverkade i stor 

utsträckning hur mycket empiri som kunde erhållas. Majoriteten av empirin kunde 

framförallt erhållas från tre av informanterna. Att inte lika mycket empiri kunde erhållas 

från samtliga informanter påverkade i sin tur hur den kunde tolkas. Ett annat problem 

med informanternas svar var att de inte alltid stämde överens med vad som kunde 

observeras, framförallt deras svar på de avslutande frågorna. Till exempel uppgav en av 

informanterna att det var både roligt och tråkigt att spela Nomp. Dock kunde det 

observeras att hen var ofokuserad när hen spelade, eftersom hen målade samtidigt. Det 

påverkade likaså hur empirin kunde tolkas. 

   De nyckelbegrepp som kunde urskiljas och lyftas från de designprinciper som 

formulerades av Presser et al (2013a) valdes som teoretisk utgångspunkt för 

undersökningen av de fyra existerande digitala utbildningsspelen (King of Math, Nomp, 

Tiokompisar och IQ Safari Math) samt för de fem semistrukturerade intervjuerna och de 

fem ostrukturerade observationerna. Problemet med designprinciperna är att de 

formulerades för sex år sedan. Sedan 2013 kan forskare ha formulerat designprinciper 

som är mer aktuella och anpassade till dagens digitala verktyg än de som formulerades 

av Presser et al (2013a), men trots att en litteratursökning genomfördes kunde inga nyare 

studier med liknande fokus som Presser et al (2013a), det vill säga matematik och yngre 

barn, samt där forskare har formulerat designprinciper hittas. 
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6.3 Framtida forskning 

Som beskrevs tidigare kan resultatet från uppsatsens studie ligga till grund för framtida 

forskning som involverar fler informanter. Med andra ord kan forskningen bestå av att 

vidare undersöka de nämnda designaspekterna. Framtida forskning kan också bestå av att 

undersöka huruvida tydlig feedback spelar en avgörande roll för elevernas upplevelser 

och därmed deras motivation till att vilja använda digitala utbildningsspel tillhörande 

kategorin pussel för lågstadiet och matematik. 

   Något uttalat användarcentrerat perspektiv för uppsatsens studie fanns inte. Framtida 

forskning kan därför utgå från ett sådant perspektiv. Genom att utgå från ett 

användarcentrerat perspektiv kan elevernas behov och förmågor uppmärksammas i en 

större utsträckning, vilka påverkar hur de kan motiveras.  
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7 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som motiverar elever i lågstadiet till att vilja 

använda digitala utbildningsspel för matematik. Från syftet kunde följande frågeställning 

utvinnas: “Vilka designaspekter motiverar elever i lågstadiet till att vilja använda digitala 

utbildningsspel för matematik?”. Fokus för uppsatsen låg således på vad som motiverar, 

inte på vad som stödjer alternativt hindrar eleverna från att lära sig matematik eller på 

vilka positiva effekter som användningen av digitala utbildningsspel kan ge. Genom att 

uppfylla syftet kunde frågeställningen besvaras i form av sex designaspekter. De sex 

designaspekter som kunde lyftas och som designers behöver ta hänsyn till vid design av 

digitala utbildningsspel för lågstadiet och matematik är: Instruktioner, Svårighetsgrad, 

Hastighet, Mål, Lärande och Utseende. Tillsammans påverkar designaspekterna i olika 

utsträckningar elevernas upplevelser och beroende på hur deras upplevelser ser ut kan de 

motiveras till att vilja använda de digitala utbildningsspelen. En förutsättning för att 

användningen av de digitala utbildningsspelen ska kunna ge positiva effekter, framförallt 

på elevernas läranderesultat, är att eleverna vill just använda dem. Det är därför viktigt 

att designers tar hänsyn till de nämnda designaspekterna för att kunna skapa tilltalande 

upplevelser som stärker elevernas motivation, både gällande deras yttre och inre 

motivation. Uppsatsens bidrag är därför de kunskaper som erhålls om vad som motiverar 

elever i lågstadiet och de nämnda designaspekterna. På grund av att avgränsning gjordes 

till digitala utbildningsspel tillhörande kategorin pussel för lågstadiet och matematik, är 

designaspekterna riktade mot kategorin, utbildningsnivån och ämnet.  
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Mobila applikationer för digitala utbildningsspel 

 

King of Math 

Hämtad 2019-03-11 från: 

https://itunes.apple.com/se/app/king-of-math/id473904402?mt=8 

 

Nomp 

Hämtad 2019-03-11 från: 

https://itunes.apple.com/se/app/nomp/id529884168?mt=8 

 

IQ Safari Math 

Hämtad 2019-03-12 från: 

https://itunes.apple.com/se/app/iq-safari-math-free/id1029458147?mt=8 

 

Tiokompisar 

Hämtad 2019-03-12 från: 

https://itunes.apple.com/se/app/tiokompisar/id598676953?mt=8  

https://itunes.apple.com/se/app/king-of-math/id473904402?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/nomp/id529884168?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/iq-safari-math-free/id1029458147?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/tiokompisar/id598676953?mt=8
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Följande frågor kommer att ställas till informanten. Om behovet finns kommer 

uppföljningsfrågor också att ställas. 

 

Inledande frågor 

Frågorna ställs innan informanten har spelat spelen. 

1. Vilken årskurs går du i? 

2. Vad tycker du om matematik i skolan? 

(Kontext) 

3. Brukar du spela dataspel eller spel på iPad och iPhone? 

- Vilka spel brukar du spela? 

- Varför brukar du spela de spelen? 

- När brukar du spela? 

- Var brukar du spela? 

 

Huvudfrågor 

Frågorna ställs efter att informanten har spelat ett spel. Om informanten svarade ja på 

fråga 3 i de inledande frågorna ställ fråga 4, annars ställ fråga 5. 

4. Har du spelat (namn på spelet) tidigare? 

- Vad tyckte du då om spelet? 

(Upplevelse) 

5. Vad tyckte du om spelet? 

- Varför? 

6. Vad tyckte du var bra med spelet? 

- Varför och kan du ge exempel? 

7. Vad tyckte du var dåligt med spelet? 

- Varför och kan du ge exempel? 

(Instruktioner) 

8. Tycker du det var enkelt att förstå hur du skulle göra? 

- Varför/varför inte? 

(Feedback) 

9. Tycker du det var enkelt att förstå var du skulle trycka? 

- Varför/varför inte? 

10. Tycker du det var enkelt att förstå när du svarade rätt eller fel? 

- Varför/varför inte? 

(Svårighetsgrad) 

11. Tycker du att spelet var lagom svårt? 

- Varför/varför inte? 
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(Lärande) 

12. Lärde du dig något? 

- Kan du ge exempel? 

(Visuellt) 

13. Vad tycker du om spelets utseende, till exempel animeringar (figurer) och 

färgsättning? 

- Varför? 

(Hastighet) 

14. Tycker du det gick snabbt eller långsamt att spela? 

- Varför? 

Om spelet gick på tid ställ fråga 15. 

15. Vad tycker du om att spelet gick på tid? 

(Upplevelse) 

16. Var det något som du tycker att spelet saknade? 

- Varför/varför inte? 

17. Skulle du vilja spela igen? 

- Varför/varför inte? 

 

Avslutande frågor 

Frågorna ställs efter att informanten har spelat spelen. Innan frågorna ställs visas bilder 

på spelen för att friska upp informantens minne. 

(Upplevelse) 

17. Vilket spel tyckte du var bäst? 

- Varför? 

18. Vilket spel tyckte du var sämst? 

- Varför? 

19. Vad tyckte du om denna typ av spel? 

(Kontext) 

20. Har du spelat liknande spel tidigare? 

21. Tycker du bättre om andra typer av spel, till exempel äventyr- eller strategispel? 

- Varför/varför inte? 

(Upplevelse) 

Hade du velat spela denna typ av spel i skolan på matematiklektionen, istället för att 

räkna i en bok?  
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 

 
 

Deltaga i en studie som undersöker designaspekter hos digitala 

utbildningsspel 
 

Vi heter Julia Göransson och Caroline Zetterling och vi studerar vid Fakulteten för 

Ekonomi på Högskolan Kristianstad. Vi läser just nu sista terminen på programmet, 

Digital design och kommer under våren 2019 att genomföra en empirisk studie. Syftet 

med studien är att undersöka vilka designaspekter som motiverar barn i lågstadiet till att 

vilja använda digitala utbildningsspel för matematik. Med digitala utbildningsspel menar 

vi digitala spel som är skapade för lärande och som laddas ned och spelas på 

smarttelefoner och surfplattor.  

  

För studien söker vi barn som är mellan 7-9 år gamla, det vill säga går i lågstadiet. Vi 

kommer att låta barnen pröva fyra existerande digitala utbildningsspel. Samtidigt som 

barnen prövar de digitala utbildningsspelen kommer vi att observera dem. Efter att de har 

spelat klart kommer vi också att intervjua dem, för att kunna undersöka deras upplevelser 

och åsikter kring de digitala utbildningsspelen. De fyra digitala utbildningsspelen är: 

King of Math, Nomp, Tiokompisar och IQ Safari Math. Studien beräknas ta cirka en 

timme och en halv timme. 

 

För mer information vänligen kontakta oss! 

 

Julia Göransson  Caroline Zetterling 

Student, Digital design  Student, Digital design 

0765-80 33 28  0703-31 10 51 

julia.goransson0004@stud.hkr.se caroline.zetterling0010@stud.hkr.se 

  

Kerstin Ådahl 

Handledare 

Universitetslektor i Informatik 

kerstin.adahl@stud.hkr.se  

mailto:julia.goransson0004@stud.hkr.se
mailto:caroline.zetterling0010@stud.hkr.se
mailto:kerstin.adahl@stud.hkr.se
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Bilaga 3 – Medgivandebrev 

 

Vi heter Julia Göransson och Caroline Zetterling och vi studerar vid Fakulteten för 

Ekonomi på Högskolan Kristianstad. Vi läser just nu sista terminen på programmet, 

Digital design och kommer under våren 2019 att genomföra en empirisk studie. Syftet 

med studien är att undersöka vilka designaspekter som motiverar barn i lågstadiet till att 

vilja använda digitala utbildningsspel för matematik. Med digitala utbildningsspel menar 

vi digitala spel som är skapade för lärande och som laddas ned och spelas på 

smarttelefoner och surfplattor. Vi kommer att låta Ditt barn pröva fyra existerande 

digitala utbildningsspel. Samtidigt som ditt barn prövar de digitala utbildningsspelen 

kommer vi att observera hen. Efter att Ditt barn har spelat klart kommer vi också att 

intervjua hen, för att kunna undersöka hens upplevelser och åsikter kring de digitala 

utbildningsspelen. Resultatet från studien kommer vi att presentera i form av en 

kandidatuppsats. Uppsatsen kommer att vara tillgänglig för allmänheten.  

 

Notera följande: 

● Studien beräknas ta cirka en timme och en halvtimme. 

● Intervjuerna kommer att spelas in med en smarttelefon. 

● Ditt barns deltagande i studien är helt frivilligt och Du eller Ditt barn kan avbryta 

deltagandet när ni vill. 

● Ditt barn kommer att vara anonym och kommer inte att kunna identifieras i 

uppsatsen. 

● Vi kommer att förvara ljudinspelningarna på en säker plats och de kommer endast 

vara tillgängliga för oss, vår handledare och examinator. 

● Den data som genereras kommer endast att användas till studien och efter att 

kandidatuppsatsen är klar kommer inspelningarna att förstöras. 

 

Som vårdnadshavare har jag tagit del av ovanstående information och jag ger mitt 

tillstånd till att låta mitt barn deltaga i studien. 

 

Vårdnadshavare 1: Vårdnadshavare 2: 

 

__________________________________ 

Ort och datum 

 

__________________________________ 

Ort och datum 

 

__________________________________ 

Namnteckning 

 

__________________________________ 

Namnteckning 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande 
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Intervjuare och observatör: 

 

__________________________________ 

Ort och datum 

 

__________________________________ 

Namnteckning 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande 

 

  

Julia Göransson  Caroline Zetterling 

Student, Digital design  Student, Digital design   

0765-80 33 28  0703-31 10 51 

julia.goransson0004@stud.hkr.se caroline.zetterling0010@stud.hkr.se 

  

Kerstin Ådahl 

Handledare 

Universitetslektor i Informatik 

kerstin.adahl@stud.hkr.se 

mailto:julia.goransson0004@stud.hkr.se
mailto:caroline.zetterling0010@stud.hkr.se
mailto:kerstin.adahl@stud.hkr.se

