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S8mm8nk8ttninl 
Matematikunde’☆isninぜ i ぜ’undskolan upple☆s idaぜ som s☆å’ ずö’ månぜa ele☆e’ oのh ett sto’t antal 

ha’ p’oねlem att ta till siぜ inずo’mation ぜenom lä’oねöのke’. Sta’tup-ずö’etaぜet 4isedu stå’ ねakom 

spelet Mathetopia som ä’ ett lä’oねase’at matematikspel anpassat eずte’ ぜ’undskolans lä’oplan. 

Spelet skall ずunぜe’a som ett komplement till t’aditionella lä’omedel såsom lä’oねöのke’ i ämnet 

matematik. S□ずtet med denna studie ä’ att unde’söka hu’ en loぜot□p kan desiぜnas till spelet 

Mathetopia utiず’ån kä’n☆ä’dena lekをull, modern oのh 仝isuell. Studien unde’söke’ ä☆en hu’ loぜot□pen 

kan utずo’mas ずö’ att ’ikta siぜ till ねåde ele☆e’ oのh lä’a’e i ぜ’undskolan. G’undläぜぜande ずakta om 

☆a’umä’kesdesiぜn p’esente’as oのh en ずö’studie inleds dä’ ねakぜ’undsinずo’mation ず’ån äぜa’na la en 

ぜ’und till desiぜnp’oのessen. Åtta desiぜnずö’slaぜ skapas som sedan ☆ä’de’as a☆ ずö’etaぜet 4isedu. 

Slutぜiltiぜen tas t☆å ut☆alda loぜot□pe’ ず’am som ut☆ä’de’as a☆ den p’imä’a målぜ’uppen ele☆e’ i 

å’sku’se’na 雌–侍 oのh den sekundä’a målぜ’uppen matematiklä’a’e ぜenom inte’☆jue’. A☆ dessa 

loぜot□pe’ anpassas den loぜot□p som stämme’ ねäst in på den p’imä’a målぜ’uppens p’eずe’ense’ 

oのh ☆äljs som den slutぜiltiぜa loぜot□pen. Den slutぜiltiぜa loぜot□pen utずo’mas med ett modiずie’at 

teのkensnitt med ’undade ずo’me’ ずö’ att passa in på kä’n☆ä’det lekずull. Den a☆skalade oのh lättlästa 

ずo’men på loぜot□pen passa’ in på kä’n☆ä’det modern. En ぜ’adient an☆änds i loぜot□pens s□mねol 

oのh o’dねild ずö’ att adde’a till det ☆isuella utt’□のket oのh passa in på det sista kä’n☆ä’det; 仝isuell.  

┿ 



 

ADstr8Et 
Man□ students in p’ima’□ sのhool ha☆e diずずiのulties du’inぜ mathematiのs のlass and man□ students 

ha☆e p’oねlems lea’ninぜ th’ouぜh te◆tねooks. The sta’tup-のompan□ 4isedu is the ずounde’ oず the 

ぜame Mathetopia, ★hiのh is a teaのhinぜ ぜame ずö’ mathematiのs adapted to the のu’’iのulum oず 

p’ima’□ sのhool. The ぜame se’☆es as a のomplement to t’aditional teaのhinぜ methods suのh as 

te◆tねooks in the suねjeのt oず mathematiのs. The pu’pose oず this stud□ is to in☆estiぜate ho★ a 

loぜot□pe のan ねe desiぜned ずo’ the ぜame Mathetopia ねased on the のo’e ☆alues pla／をul, modern and 

仝isual. The stud□ also e◆amines ho★ the loぜot□pe のan ねe desiぜned to ta’ぜet ねoth students and 

teaのhe’s in p’ima’□ sのhool. Basiの ずaのts aねout ね’and desiぜn a’e p’esented and a pilot stud□ is 

initiated ★he’e ねaのkぜ’ound inずo’mation ず’om the のompan□ laid the ずoundation ずo’ the desiぜn 

p’oのess. Eiぜht desiぜn p’oposals a’e の’eated and e☆aluated ね□ the のompan□ 4isedu. Finall□, t★o 

loぜot□pes a’e seleのted ね□ the o★ne’s ★hiのh a’e then e☆aluated ね□ the p’ima’□ ta’ぜet ぜ’oup oず 

students ず’om 雌th to 侍th ぜ’ade and the seのonda’□ ta’ぜet ぜ’oup; math teaのhe’s th’ouぜh inte’☆ie★s. 

Out oず these t★o loぜot□pes, the loぜot□pe ★hiのh ねest matのhes the p’ima’□ ta’ぜet ぜ’oup’s 

p’eずe’enのes is のhosen as the ずinal loぜo. The ずinal loぜo is desiぜned ★ith a modiずied ずont ★ith 

’ounded shapes to matのh the のo’e ☆alue pla／をul. The のlean and eas□-to-’ead ずo’m oず the loぜot□pe 

ずits in ★ith the のo’e ☆alue modern. A ぜ’adient is used in the loぜot□pe to add to the ☆isual 

e◆p’ession and matのh the last のo’e ☆alue; 仝isual.  
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┾. Inledninl 

Idaぜ ずinns det månぜa ele☆e’ på ぜ’undskoleni☆å som upple☆e’ att det ä’ s☆å’t att ta in inずo’mation 

ぜenom t’aditionella lä’omedel såsom lä’oねöのke’ inom matematik 殉Ashnaぜa’, 資誌誌飼淳. Daぜens 

unぜdoma’ ä’ me’ int’esse’ade a☆ teknik än tidiぜa’e ☆ilket inneねä’ att ett diぜitalt spel som 

ele☆e’na kan inte’aぜe’a med kan skapa ökad ずö’ståelse ずö’ inずo’mationen som p’esente’as.  

 

Sta’tup-ずö’etaぜet 4isedu ut☆eのkla’ ett lä’oねase’at spel ずö’ matematik i ぜ’undskolan ずö’ att hjälpa 

ねa’n att an☆ända matematik i p’aktiken. 4isedu sta’tades 資誌諮事 i s□ずte att öka andelen ele☆e’ som 

kla’a’ ぜ’undskolan oのh de a’ねeta’ akti☆t med att inspi’e’a, moti☆e’a oのh inklude’a så månぜa 

ele☆e’ som möjliぜt. 4isedu ä’ ずö’etaぜet ねakom spelet Mathetopia som anspela’ på de enぜelska 

o’den mathemati┼s oのh utopia. Mathetopia ska ずunぜe’a som ett alte’nati☆ till t’aditionella 

lä’omedel i matematik dä’ ele☆en ずå’ ね□ぜぜa upp sin eぜen stad i en spelmiljö ぜenom att lösa 

’äkneuppぜiずte’. Spelet komme’ att ☆a’a anpassat till lä’oplanen i matematik ずö’ ☆a’je å’sku’s. 

Äぜa’na a☆ ずö’etaぜet ねesk’i☆e’ att 4isedu komme’ att ずunぜe’a som ett mode’ねolaぜ ずö’ spelet 

Mathetopia som komme’ ☆a’a ett sepa’at dotte’ねolaぜ med eぜet namn, loぜot□p oのh eぜna 

plattずo’ma’.  

 

4isedu anぜa☆ att de ☆ill skapa ett spel som utt’□のke’ kä’n☆ä’dena lekをull, modern oのh 仝isuell. 

O’dens ねet□delse enliぜt S☆enska Akademins o’dねok 殉資誌諮似淳 ä’ lekをull; som ぜä’na leke’, ぜlad, 

munte’, modern; som tillhö’ nutiden, nutida, nu e◆iste’ande oのh 仝isuell; som åte’ぜe’ s□nint’□のk, 

som ず’amkalla’ oのh skapa’ in’e ねilde’.  

 

Loぜot□pen ska ず’ämst ’ikta siぜ mot ねa’n, men ska ä☆en inぜe se’iositet, k☆alitet oのh t’□ぜぜhet ずö’ 

att tilltala lä’a’e. Den p’imä’a målぜ’uppen ずö’ spelet ä’ ele☆e’ i å’sku’se’na 雌–侍, oのh ska speぜla 

lä’oplanen ずö’ ☆a’je å’sku’s matematikunde’☆isninぜ. Lä’a’na i ぜ’undskolan ä’ den sekundä’a 

målぜ’uppen. Det ずö’sta spelet som ska ut☆eのklas ä’ ’iktat till å’sku’s 事 oのh sedan komme’ spelet 

ut☆eのklas ずö’ å’sku’s 似 oのh 侍 oのh dä’eずte’ å’sku’se’na 雌–歯. Loぜot□pen ska ’ikta siぜ till åld’a’na 

諮誌–諮歯 å’ oのh ä☆en ☆a’a att’akti☆ ずö’ lä’a’e.  

 

Denna studie komme’ att unde’söka hu’ en spelloぜot□p kan desiぜnas utiず’ån kä’n☆ä’dena som 

speのiずiのe’ats a☆ äぜa’na till ずö’etaぜet 4isedu. 
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┾.┿ Forskninlskrål8 

S□ずtet med studien ä’ att desiぜna en loぜot□p ずö’ spelet Mathetopia som äぜs a☆ ずö’etaぜet 4isedu 

utiず’ån kä’n☆ä’dena lekをull, modern oのh 仝isuell. Fo’skninぜsず’åぜo’na som taぜits ず’am ä’:  

 

諮. fu’ kan en loぜot□p desiぜnas åt ett ずö’etaぜ utiず’ån kä’n☆ä’dena lekをull, modern oのh 仝isuell? 

資. fu’ kan loぜot□pen utずo’mas ずö’ att ’ikta siぜ ねåde till ele☆e’ oのh lä’a’e i ぜ’undskolan? 

┾.╀ Studiens 8vlränsninl8r 

Studien ä’ a☆ぜ’änsad till att ta ず’am en loぜot□p till ett speのiずikt ずö’etaぜ oのh komme’ dä’ずö’ ☆a’a 

anpassad enliぜt ずö’etaぜets åsikte’ oのh p’eずe’ense’.  
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┿. Teoretiskt r8mverk 

Detta kapitel ねehandla’ ☆a’umä’ken, ☆a’umä’kesuppね□ぜぜnad, inずo’mation om loぜot□pe’, 

t□poぜ’aずi oのh ずä’ぜ samt ☆a’umä’ken ’iktade mot ねa’n. Detta ずö’ att moti☆e’a ぜjo’da 

desiぜnねesluten unde’ desiぜnp’oのessen i ut☆eのklinぜen a☆ loぜot□pen.  

┿.┾ V8rumärke 

Ett ☆a’umä’ke ä’ idaぜ till ずö’ att identiずie’a oのh u’skilja ずö’etaぜ ず’ån ☆a’and’a. Det enぜelska o’det 

除ね’and傷 hä’stamma’ ず’ån det no’dぜe’manska sp’åket oのh ねet□de’ 除att ね’änna傷. Inneねö’den 

komme’ iず’ån att man ね’ännmä’kte sina dju’ som ねe☆is på äぜandeskap. 殉Kelle’, Apé’ia, & 

Geo’ぜson, 資誌諮資淳. Ett ☆a’umä’ke kan ねestå a☆ ずle’a dela’ som namn, loぜot□p, s□mねol, ずä’ぜe’ oのh 

t□poぜ’aずi oのh and’a element som identiずie’a’ ☆a’umä’ket oのh skilje’ det ず’ån and’a ☆a’umä’ken 

殉Gunte’, 資誌諮歯淳. 

 

Fö’ att kunna ずå en ’elation till konsumenten ねland konku’’ente’na oのh skapa lånぜ☆a’iぜa 

’elatione’ k’ä☆s det att ずö’etaぜet ha’ ett sta’kt ☆a’umä’ke som konsument känne’ ä’ tilltalande. 

fu’ ett ☆a’umä’ke uppずattas a☆ konsumenten på☆e’ka’ ☆a’umä’kets ず’amぜånぜ. 殉5heele’, 資誌誌侍淳. 

Att ha ett sta’k ☆a’umä’ke ä’ ☆iktiぜt ずö’ att kunna konku’’e’a med and’a ずö’etaぜ. Det ä’ ☆iktiぜt 

att ☆a’umä’ket ☆ä’de’as ずö’ att det ska kunna ねli sta’kt. 殉4a’li, 資誌諮雌淳. 

┿.┿ V8rumärkesidentitet  

4a’umä’kesidentitet ぜe’ mottaぜa’en en pe’sonliぜ kopplinぜ till ☆a’umä’ket ぜenom att anspela på 

känslo’ oのh skapa’ en unikhet som ska ずå konsumenten att se, känna oのh hö’a. Att dessa sinnen 

tilltalas på passande sätt ä’ a☆ sto’ ☆ikt ずö’ konsumenten oのh detta skapas ぜenom desiぜnen a☆ 

☆a’umä’kets helhet. 4a’umä’kesidentiteten ska skapa assoのiatione’, skillnade’ oのh p’esente’a 

ずö’etaぜets idé. Genom detta tillåts ずö’etaぜet st□’a ☆ad konsumente’na ずå’ ずö’ åsikte’ om ずö’etaぜet 

oのh det ぜe’ ずö’etaぜet en t□dliぜ p’oずil. 殉5heele’, 資誌誌侍淳.  

 

Det ずö’sta steぜet ずö’ att skapa en sta’k ☆a’umä’kesidentitet ä’ att deずinie’a ☆a’umä’ket oのh skapa 

’ätt assoのiatione’ i konsumentens sinne. Med hjälp a☆ konk’eta oのh mate’iella assoのiatione’ 

skapas en ねild hos konsumenten a☆ ☆a’umä’ket. S□ずtet ä’ att ず’amkalla passande ぜens☆a’ hos 

konsumenten utiず’ån ☆a’umä’kets identitet. Genom detta skapas en lojal oのh intensi☆ ’elation 

mellan konsumenten oのh ☆a’umä’ket. 殉Kelle’, Apé’ia, & Geo’ぜson, 資誌諮資淳. 

╆ 



 

┿.╀ V8rumärkes8rkitektur 

4a’umä’kesa’kitektu’ s□ずta’ till hie’a’kin a☆ ☆a’umä’ken som tillhö’ samma ずö’etaぜ oのh kan 

ねestå a☆ mode’- oのh dotte’ねolaぜ samt p’odukte’ oのh tjänste’. Det ä’ ☆iktiぜt att ☆a’a konsek☆ent i 

de ☆isuella utt’□のken ずö’ ’espekti☆e dela’ oのh anpassa kommunikationen ずö’ att på ねästa sätt nå 

de tänkta seぜmenten. 4a’umä’kesa’kitektu’ kan an☆ändas på olika sätt dä’ mode’ねolaぜet 

’ep’esente’as i dotte’ねolaぜet/p’odukten/tjänsten. Dotte’ねolaぜets ☆a’umä’ke kan ä☆en stå ずö’ siぜ 

själ☆ dä’ mode’ねolaぜet kan ☆a’a os□nliぜt ずö’ konsumenten. 殉5heele’, 資誌誌侍淳. 

 

Det ä’ ☆iktiぜt att ha en t□dliぜ målぜ’upp ずö’ ☆a’umä’kena ずö’ att kunna ’ikta de olika dela’na a☆ 

☆a’umä’ket till ’ätt målぜ’upp. Det ä’ ä☆en a☆ぜö’ande att ☆a’a konsek☆ent i hu’ ☆a’umä’kena 

’ep’esente’a’ oのh ’ep’esente’as a☆ ☆a’and’a. Fö’ att det ska ☆a’a lönsamt att an☆ända siぜ a☆ en 

☆a’umä’kesa’kitektu’ ä’ det ☆iktiぜt att ut☆ä’de’a hu’ de olika ☆a’umä’kena ねid’a’ till att skapa 

ett ökat ☆ä’de ずö’ ☆a’and’a. 殉Kelle’, Apé’ia, & Geo’ぜson, 資誌諮資淳. 

┿.╁ Positionerinl 

Positione’inぜ ä’ ☆iktiぜt ずö’ att ☆eta ☆ilka konku’’ente’na ä’ oのh ☆a’t man önska’ positione’a siぜ i 

ずö’hållande till dem. Positione’inぜ ずunぜe’a’ som stöd ずö’ att ut☆eのkla ma’knadsずö’inぜsst’ateぜie’ 

dä’ luのko’ på ma’knaden kan utn□ttjas. Positione’inぜ ä’ ständiぜt skiずtande dä’ t’ende’, 

teknoloぜi, konku’’ente’ oのh målぜ’uppe’ ずö’änd’as ö☆e’ tid. Positione’inぜ ta’ häns□n till de ず□’a 

P:na, p’iのe, p’oduのt, p’omotion oのh plaのe som ä’ de ず□’a aspekte’na som ず’ämst på☆e’ka’ 

ずö’säljninぜen. Positione’inぜ ä’ ☆iktiぜt ずö’ att säke’ställa målぜ’uppens ねeho☆, ずö’etaぜets st□’ko’ 

oのh s☆aぜhete’ samt konku’’ente’nas position. 殉5heele’, 資誌誌侍淳. 4al a☆ positione’inぜ ä’ till ずö’ att 

skapa en unik position som skilje’ siぜ ず’ån konku’’ente’na, samt ha’ sto’ in☆e’kan på hu’ 

konsumente’na uppずatta’ ずö’etaぜet. Denna position ねö’ passa med det ☆alda seぜmentet oのh 

ma’knaden. 殉Pa’ment, 資誌諮飼淳.  

 

Positione’inぜ deずinie’as som en handlinぜ ずö’ att desiぜna ずö’etaぜets e’ねjudande oのh identitet så 

att det uppta’ en ☆ä’deずull plats i målぜ’uppens sinne. Det handla’ om att skapa en position i 

konsumentens hu☆ud ずö’ att kont’olle’a hu’ konsumenten assoのie’a’ ☆a’umä’ket. Fö’ att 

positione’a siぜ ’ätt ねehö☆e’ ずö’etaぜet ta ’eda på inずo’mation om konku’’ente’nas olikhete’ oのh 

likhete’ ずö’ att hitta det unika med ずö’etaぜet. 殉Kelle’, Apé’ia, & Geo’ぜson, 資誌諮資淳.  

┾┽ 



 

┿.╂ Kärnvärden 

Ett ずö’etaぜs kä’n☆ä’den handla’ om hu’ kunde’na uppずatta’ ☆a’umä’ket oのh ☆iljan att köpa 

p’odukten elle’ tjänsten. Nä’ ett n□tt ☆a’umä’ke skapas oのh e◆pone’as spela’ kä’n☆ä’dena dä’ずö’ 

en sto’ ’oll. Kä’n☆ä’dena speぜla’ ☆e’ksamheten oのh ska ぜenoms□’a hela ☆a’umä’ket oのh kan 

ずunぜe’a som en ぜ’und ずö’ ☆a’umä’kesst’ateぜin oのh positione’inぜen. Ett ずö’etaぜs kä’n☆ä’den kan 

ses som ☆a’umä’kets hjä’ta oのh själ oのh hjälpe’ samtliぜa inom o’ぜanisationen att a’ねete utiず’ån 

samma ☆ä’de’inぜa’. Det ä’ ☆iktiぜt att de som a’ねeta’ med oのh ’ep’esente’a’ ☆a’umä’ket ☆isa’ en 

enad ず’ont utåt oのh dä’ ä’ kä’n☆ä’den ett ね’a ’edskap ずö’ att a’ねeta s□nk’onise’at inom ずö’etaぜet. 

B’a kä’n☆ä’den ska kommuniのe’a ☆ad som ä’ unikt med ☆a’umä’ket, de ska ä☆en ☆a’a enkla att 

minnas oのh ずö’stå oのh slutliぜen ska de ずunぜe’a som inspi’ation ずö’ meda’ねeta’na. 殉Kelle’, Apé’ia, 

& Geo’ぜson, 資誌諮資淳.  

 

Kä’n☆ä’den ずunぜe’a’ som ね□ぜぜstena’ i ett ☆a’umä’ke. Om de an☆änds konsek☆ent kan 

kä’n☆ä’dena hjälpa till att ね□ぜぜa upp ett ずö’t’oende hos konsumenten. 殉Be’ぜst’öm, 資誌諮事淳. 

4a’umä’kets identitet ha’ sin のent’ala punkt i kä’n☆ä’dena. Dessa o’d, ☆anliぜen t’e till ず□’a 

st□のken, ä’ ☆iktiぜa ずö’ att ねesk’i☆a ☆a’umä’ket oのh p’esente’a konku’’ensずö’dela’. O’den ねö’ 

☆a’a positi☆a, men ねehö☆e’ inte ☆a’a sä’skiljande elle’ kommuniのe’as e◆te’nt utanずö’ ずö’etaぜet. 

殉Falonius, 資誌諮誌淳.  

┿.╃ Lolotyp 

En loぜot□p kan ねestå a☆ olika dela’ såsom o’dねild, s□mねol oのh ずä’ぜe’ oのh kan ☆a’a t□poぜ’aずisk 

elle’ aねst’akt. Loぜot□pen ねö’ ☆a’a unik oのh ha sä’skiljninぜsずö’måぜa ずö’ att stiのka ut ねland 

konku’’ente’na. En loぜot□p ねö’ ☆a’a lätt att känna iぜen oのh inぜe en positi☆ känsla hos 

konsumenten. 殉Kelle’, Apé’ia, & Geo’ぜson, 資誌諮資淳. Fö’ att konsumenten ska ねli int’esse’ade oのh 

känna iぜen ett ずö’etaぜ måste en loぜot□p ずinnas oのh loぜot□pen ねö’ stämma ö☆e’ens med ずö’etaぜets 

helhetsねild. En sta’k loぜot□p ä’ knuten till ☆a’umä’kets namn så pass m□のket att det ä’ 

ound☆ikliぜt att inte tänka på namnet oのh loぜot□pen som en komねination. Den skapa’ ett sta’kt 

ねand mellan målぜ’uppen oのh ずö’etaぜet oのh ä’ ☆iktiぜ ずö’ att kunna nå ut. Loぜot□pen u’skilje’ 

☆a’umä’ket ず’ån konku’’ente’ oのh ett ずö’etaぜ utan loぜot□p komme’ inte att l□のkas då det 

komme’ ずö’s☆inna i mänぜden. 殉fa’d□, 資誌諮諮淳. 

 

En loぜot□p kan utずo’mas på olika sätt ずö’ att skapa en unik identitet ずö’ ☆a’umä’ket. Loぜot□pen 

kan ねestå a☆ en o’dねild dä’ ずö’etaぜets namn elle’ ずö’ko’tninぜ ä’ själ☆a loぜot□pen oのh t□poぜ’aずin 
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oずta ä’ modiずie’ad elle’ anpassad ずö’ att sä’skilja siぜ ず’ån and’a loぜot□pe’. Loぜot□pen kan ä☆en 

utずo’mas utiず’ån ett ねoksta☆smä’ke dä’ en ねoksta☆ i namnet ずunぜe’a’ som en ず’istående s□mねol 

samtidiぜt som den ä’ en del a☆ loぜot□pen oのh ずö’etaぜsnamnet. Ett ねildmä’ke kan ä☆en an☆ändas 

dä’ loぜot□pen ねestå’ a☆ en ず’istående s□mねol oのh inぜe’ en ☆isuell känsla a☆ ☆a’umä’ket. Denna 

s□mねol kan antinぜen ☆a’a t□dliぜ oのh iぜenkännねa’ elle’ på ett aねst’akt sätt s□mねolise’a ずö’etaぜets 

☆ision elle’ ☆a’umä’kesatt’iねut. En loぜot□p kan ä☆en utずo’mas som ett emねlem dä’ ett element 

skapa’ en ずo’m som samspela’ med elle’ inko’po’e’a’ ずö’etaぜsnamnet. Slutliぜen kan en loぜot□p 

inneずatta en ka’aktä’ som s□mねolise’a’ ☆a’umä’kets ☆ä’den oのh dessa ka’aktä’e’ an☆änds oずta 

ず’istående i e◆empel☆is ma’knadsずö’inぜskampanje’. 殉5heele’, 資誌誌侍淳.  

┿.╄ Typolr8ki 

T□poぜ’aずi ha’ an☆änts i å’tusenden ずö’ att ずö’medla ねudskap oのh känslo’ ず’ån sända’e till 

mottaぜa’e. Det ずinns ねåde s□nliぜ oのh os□nliぜ t□poぜ’aずi dä’ den os□nliぜa an☆änds i länぜ’e te◆te’, 

oずta med en ha’monisk la□out som hjälpe’ läsa’en att oねehind’at läsa te◆ten, medan en s□nliぜ 

t□poぜ’aずi an☆änds i loぜot□pe’ dä’ t□poぜ’aずin ä’ en del a☆ utt’□のket. 4id ☆al a☆ teのkensnitt ska det 

tas häns□n till att det passa’ sammanhanぜet oのh samtidiぜt ä’ läsねa’t. 殉Be’ぜst’öm, 資誌諮事淳.  

 

T□poぜ’aずi ä’ en ☆iktiぜ aspekt i en loぜot□p oのh teのkensnitt kan delas in i olika klasse’ oのh 

skä’ninぜa’ oのh kan ねåde ☆a’a kommunikati☆a oのh e◆p’essi☆a. Det ä’ ☆iktiぜt att t□poぜ’aずin i en 

loぜot□p ねåde ず’ämja’ läsねa’heten oのh att den sä’skilje’ siぜ ず’ån and’a loぜot□pe’. Fö’ att ぜö’a 

detta kan teのkensnitt modiずie’as elle’ anpassas ずö’ att skapa en unik identitet ずö’ ☆a’umä’ket. 

T□poぜ’aずi kan an☆ändas ずö’ att ずö’medla oのh ずö’stä’ka en ☆iss känsla elle’ pe’sonliぜhet som 

speぜla’ ☆a’umä’kets kä’n☆ä’den. I en loぜot□p ä’ det ☆iktiぜt att t□poぜ’aずin ずunぜe’a’ i olika 

konte◆te’ såsom i t’□のk oのh diぜitalt. Det ä’ ä☆en ☆iktiぜt att t□poぜ’aずin ä’ läsねa’ i litet ずo’mat oのh 

dä’ずö’ kan det ☆a’a ね’a att anpassa t□poぜ’aずin ずö’ att passa loぜot□pen. 殉Amね’ose & fa’’is, 資誌誌飼 

B淳.  

┿.╅ Färl oEh kärlsymDolik 

Fä’ぜ kan an☆ändas ずö’ att att’ahe’a, inずo’me’a, st’uktu’e’a oのh skapa stämninぜ hos mottaぜa’en. 

Fä’ぜ ä’ en a☆ de ずö’sta sake’na som öぜat uppずatta’ oのh kan an☆ändas ずö’ att d’a till siぜ 

uppmä’ksamhet. Fä’ぜpe’のeption ä’ indi☆iduellt oのh kan på☆e’kas a☆ kultu’ella konnotatione’ oのh 

detta ä’ ☆iktiぜt att ta häns□n till, speのiellt om ett ずö’etaぜ ska ’ep’esente’as i olika lände’ oのh 

kultu’e’. 殉Be’ぜst’öm, 資誌諮事淳. 
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Fö’ att ねesk’i☆a ずä’ぜ kan man an☆ända siぜ a☆ mättnad, n□ans oのh ljusst□’ka. Fä’ぜe’ kan 

komねine’as med ☆a’and’a ずö’ att ずö’stä’ka en känsla elle’ skapa en hie’a’ki dä’ en p’imä’- oのh 

sekundä’ずä’ぜ oずta an☆änds ずö’ det ☆isuella utt’□のket oのh en aののentずä’ぜ e☆entuellt läぜぜs till ずö’ att 

skapa kont’ast.  

Dessa ずä’ぜkomねinatione’ kan hjälpa till att skapa oのh ずö’stä’ka identiteten hos ett ☆a’umä’ke. 

殉Amね’ose & fa’’is, 資誌誌飼 A淳. Samtliぜa ずä’ぜe’ kan ねesk’i☆as i ’elation till olika eぜenskape’. Att 

an☆ända ずä’ぜe’ som ha’ sto’ kont’ast till ☆a’and’a ず’amhä☆e’ ずo’men, medan komねinationen a☆ 

liknande n□anse’ skapa’ en mjuk toninぜ mellan element. 殉Lupton & Cole Phillips, 資誌誌似淳. 

G’adiente’ kan an☆ändas ずö’ att skapa en unik ずä’ぜkomねination som ä☆en ぜe’ en känsla a☆ djup 

oのh dimension. G’adiente’ kan an☆ändas med en ずä’ぜ i olika n□anse’ elle’ så kan t☆å olika ずä’ぜe’ 

an☆ändas som tona’ mellan ☆a’and’a. Idaぜ an☆änds ぜ’adiente’ a☆ månぜa ずö’etaぜ ずö’ att skapa en 

känsla a☆ djup, ’ealism oのh ぜe en t’edimensionell känsla till desiぜnen. 殉Deねnath, 資誌諮似淳.  

 

Fä’ぜe’ ☆äのke’ känslo’, minnen oのh ねö’ anpassas till ☆a’umä’kets identitet ずö’ att skapa sta’ka 

assoのiatione’ hos konsumenten. Målet ä’ att konsumenten ska uppずatta ☆a’umä’ket ねa’a ぜenom 

att se dess ずä’ぜ. Det kan oのkså an☆ändas som ett konku’’ensmedel ずö’ att stå ut ねland 

konku’’ente’. T’aditionellt sett ä’ den p’imä’a ずä’ぜen oずta an☆änd på s□mねolen oのh den 

sekundä’a ずä’ぜen plaのe’ad på loぜot□pen elle’ sloぜan. En ☆iktiぜ aspekt ä’ att ずä’ぜe’ uppずattas olika 

ねe’oende på plattずo’m. 殉5heele’, 資誌誌侍淳. 

┿.╆ Hur D8rn uppk8tt8r v8rumärken oEh rekl8m 

Studie’ ☆isa’ att ねa’n ’edan ず’ån 賜 å’s ålde’ ha’ en uppずattninぜ om ☆a’umä’ken oのh p’odukte’. 

4a’umä’kesmed☆etenheten öka’ i takt med ålde’n, medan kön inte ha’ nåぜon ねet□delse ずö’ 

iぜenkännande oのh ずö’ståelse a☆ ☆a’umä’ken. Fö’äld’a’s konsumtionsねeteenden oのh and’a 

ずakto’e’ i omぜi☆ninぜen kan på☆e’ka ねa’ns uppずattninぜ a☆ ☆a’umä’ken. 殉Aktas A’nas, Tas & 

Gü’ぜah Oぜul, 資誌諮歯淳. Ba’n ha’ sto’t inずl□tande på ☆a’umä’ken oのh köpねeslut oのh detta utn□ttjas 

a☆ månぜa ずö’etaぜ ぜenom att ’ikta ☆a’umä’ken oのh ma’knadsずö’inぜ mot målぜ’uppen ねa’n. Ba’n 

ha’ en ずö’måぜa att sä’skilja olika ☆a’umä’ken oのh ha’ p’eずe’ense’ till speのiずika ☆a’umä’ken, men 

hu’ de uppずattas ねe’o’ på de’as koぜniti☆a oのh soのiala ut☆eのklinぜ. På ぜ’und a☆ ねa’ns snaねねa 

ut☆eのklinぜ ねehö☆e’ ☆a’umä’ken anpassas till olika åld’a’ ずö’ att ずö’etaぜ inte ska tappa t’oぜna 

konsumente’ oのh månぜa ずö’etaぜ ha’ olika kateぜo’ie’ a☆ p’odukte’ som ’ikta’ siぜ till olika 

ålde’sぜ’uppe’ ずö’ att ねehålla dem som kunde’. 4a’umä’ken ha’ pe’sonliぜhet som an☆änds a☆ 

konsumente’ ずö’ att skapa sin eぜen identitet såsom att konsume’a ☆a’umä’ken som ずö’stä’ke’ 

konsumentens pe’sonliぜa stil. Ba’n ä’ ずo’tずa’ande ずo’mねa’a oのh ずö’söke’ hitta sin identitet oのh 

detta kan utn□ttjas a☆ ずö’etaぜ. Både ねa’n oのh unぜdoma’ ä’ med☆etna om ☆a’umä’ken oのh kan 
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nämna sina ずa☆o’it☆a’umä’ken. Enliぜt Gunte’ 殉資誌諮歯淳 ä’ den stö’sta skillnaden att ねa’n 殉似–諮資 

å’inぜa’淳 ず’ämst nämne’ ☆a’umä’ken som dato’- oのh t☆-spel medan tonå’inぜa’ nämne’ soのiala 

nät☆e’ks ☆a’umä’ken. 4a’umä’ken kan ☆a’a speのiずikt ’iktade mot ねa’n såsom spel, leksake’ oのh 

kläde’. De kan ä☆en ☆a’a ’iktade mot ずamilje’ dä’ ねa’n ha’ sto’ inずl□tande i köpねeslut som 

mat☆a’o’ oのh ’estau’anぜe’ oのh det ずinns ä☆en ☆a’umä’ken som ず’ämst ’ikta’ siぜ till ☆u◆na men 

som ねa’n ändå ä’ med☆etna om. 殉Gunte’, 資誌諮歯淳.  

 

Ma’knadsずö’inぜ på diぜitala medie’ ha’ ökat i popula’itet oのh detta ä’ ett sätt att ä☆en nå ねa’n 

oのh unぜdoma’ eずte’som de spende’a’ alltme’ tid ず’amずö’ skä’ma’na. En ずö’del med diぜitala 

plattずo’ma’ ä’ dess möjliぜhet till inte’akti☆itet ☆ilket skapa’ ett me’ d□namiskt sätt att inte’aぜe’a 

med ☆a’umä’ket. Diぜitala ’eklamspel 殉ad仝erぁames淳 in☆ite’a’ ねa’n till att d□ka in i inte’akti☆a 

☆ä’lda’ dä’ spelets ☆a’umä’ke ä’ inねäddat i själ☆a spelet ぜenom loぜot□pen, ずä’ぜe’ oのh ☆isuellt 

utt’□のk. Online-☆ä’lda’ ずunぜe’a’ antinぜen p’imä’t som ett spel med ett tillhö’ande のommunit□ 

elle’ p’imä’t som ett のommunit□ med tillhö’ande spelelement. Onlinespelens ☆ä’lda’ ぜe’ 

konsumenten en möjliぜhet att själ☆a skapa oのh unde’söka sin eぜen ☆ä’ld oのh pe’soniずie’a ☆ä’lden 

till sina eぜna önskninぜa’. 殉Gunte’, 資誌諮歯淳. Onlinespel ä’ en ☆ä’deずull plattずo’m ずö’ ’eklam, 

speのiellt nä’ den ’ikta’ siぜ mot ねa’n. Eずte’som ねudskapet ä’ inねäddat i ett lekずullt oのh inte’akti☆t 

ずo’mat ぜe’ det positi☆a ☆a’umä’kesassoのiatione’ oのh detta medずö’ att ねa’nen inte ねa’a ä’ passi☆a 

mottaぜa’e a☆ ’eklamen utan de ä’ ä☆en akti☆a i ’eklamp’oのessen. Budskapet kan uppずattas 

manipulati☆t eずte’som ねa’nen kan ha s☆å’t att skilja på ☆ad som ä’ ’eklam i en spelkonte◆t. 

Fö’etaぜ ha’ ä☆en möjliぜhet att ’ikta speのiずik ’eklam i online-spel oのh ä’ dä’ずö’ int’esse’ade a☆ 

ねa’nens indi☆iduella int’essen. 殉4e’doodt, Cliずずo’d & Lie☆ens, 資誌諮歯淳 
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╀. Metod  

En ずallstudie ä’ en studie som ä’ ねase’at på ett speのiずikt uppd’aぜ som i detta ずall ska ぜö’as ずö’ 

ずö’etaぜet 4isedu. Denna ずallstudie s□ずta’ till att ta ’eda på hu’ utずo’mninぜen a☆ en loぜot□p kan se 

ut anpassad till kä’n☆ä’dena lekをull, modern oのh 仝isuell. Rappo’tens studie ’iktas mot att skapa en 

desiぜnlösninぜ eずte’ず’åぜad a☆ ずö’etaぜet. Då en loぜot□p ska skapas komme’ metoden utぜå iず’ån en 

k’eati☆ oのh ite’ati☆ desiぜnp’oのess. B’ainsto’minぜ oのh skisse’ komme’ att ☆a’a utぜånぜspunkten 

ずö’ det slutぜiltiぜa desiぜnずö’slaぜet. Pa’allellt med studien hålle’ ずö’etaぜet på att utずo’ma spelets 

ö☆’iぜa identitet, ☆ilket ä’ nåぜot som komme’ att tas i åtanke unde’ p’oのessen ぜenom att ha ett 

nä’a sama’ねete med ずö’etaぜet.  

╀.┾ Förstudie 

Fö’studien ska ぜe en ねakぜ’und till ずö’etaぜets kä’n☆ä’den, ぜ’aずiska utt’□のk oのh målぜ’upp. Innan 

desiぜnp’oのessen ねö’ja’ komme’ en ずö’studie att utずö’as ぜenom en semist’uktu’e’ad inte’☆ju 

殉Bilaぜa 諮淳 med uppd’aぜsぜi☆a’na. Genom öppna ず’åぜo’ ずå’ de möjliぜhet att ut☆eのkla sina s☆a’ oのh 

ずö’ずatta’na kan ställa ずöljdず’åぜo’ 殉C’es★ell, 資誌諮雌淳. Denna ずö’studie ぜö’s ずö’ att ずå en ぜ’und till 

skapandet a☆ loぜot□pen.  

╀.┿ DesilnproEess  

Metoden komme’ att utぜå iず’ån en k’eati☆ oのh ite’ati☆ desiぜnp’oのess som ha’ anpassats utiず’ån 

ずö’ずatta’nas tidiぜa’e kunskape’ inom desiぜn. Desiぜnp’oのessens olika steぜ tolkas ず’itt oのh anpassas 

i ずö’hållande till ずö’ずatta’nas eぜna till☆äぜaぜånぜssätt ☆id desiぜn. P’oのessen ねö’ja’ med att hitta 

inspi’ation oのh dä’iぜenom skapa en ぜemensam ぜ’und ずö’ att sedan ぜå ☆ida’e till att skissa oのh 

unde’söka olika utずo’mninぜa’ a☆ loぜot□pen. Desiぜnp’oのessen ねestäms på ずö’hand ずö’ att ぜe ett 

’am☆e’k oのh st’uktu’ till hu’ a’ねetet ska ぜå till ☆äぜa.  

╀.┿.┾ Identikierinl 

Denna ずas komme’ att identiずie’a ずö’etaぜets ねeずintliぜa ぜ’aずiska mate’ial oのh positione’inぜ ずö’ att 

skapa en ぜemensam ぜ’und ずö’ ずö’ずatta’na att utぜå iず’ån. E◆iste’ande ぜ’aずiskt mate’ial ず’ån 

ずö’etaぜet ska anal□se’as oのh i sama’ねete med äぜa’na komme’ det att ねeslutas ☆ilka ’ama’ som 

ずö’ずatta’na ska ずö’hålla siぜ till. Sedan komme’ en positione’inぜ i ずö’hållande till and’a spel 

unde’sökas. Denna ずas ぜö’s ずö’ att ずå en uppずattninぜ om ずö’etaぜets inte’na oのh e◆te’na ずakto’e’ 

oのh liぜぜe’ till ぜ’und ずö’ inspi’ationsずasen.  
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╀.┿.┿ Inspir8tionsk8sen 

Denna ずas ぜö’s ずö’ att inspi’e’a a’ねetet oのh ずå en känsla oのh uppずattninぜ a☆ ☆ilken desiぜn’iktninぜ 

som ska tas inずö’ kommande ずase’. Inspi’ation kan komma iず’ån ね’ainsto’minぜ oのh ぜenom att 

inspi’e’as a☆ and’as skapande 殉IT lea’ninぜ and de☆elopment, 資誌諮似淳. B’ainsto’minぜen komme’ i 

denna ずas ねestå a☆ att söka inspi’ation oのh samla detta i en moodねoa’d som sedan komme’ liぜぜa 

till ぜ’und ずö’ ☆ida’e idéa’ねete k’inぜ desiぜnen i nästa ずas.  

╀.┿.╀ KonEeptu8liserinl 

Resultaten ず’ån tidiぜa’e ずase’ komme’ att liぜぜa till ぜ’und ずö’ att konk’etise’a ett konのept. Denna 

ずas påねö’jas med en ね’ainsto’minぜ k’inぜ oねjekt som kan assoのie’as med spelet Mathetopia. 

Dä’eずte’ komme’ denna ずas ねestå a☆ att ぜene’e’a analoぜa skisse’ oのh ä’ ☆iktiぜ ずö’ att inte ずastna 

ずö’ tidiぜt i nåぜon idé. Skisse’na komme’ ぜö’as ずö’ hand oのh påねö’jas med en timmes skissande i 

ずo’m a☆ ね’ainsto’minぜ ずö’ att inte のensu’e’a nåぜ’a idée’ i ett tidiぜt stadium. Unde’ 

ね’ainsto’minぜ ä’ alla idée’ ☆älkomna oのh det uppmunt’as till att tänka utanずö’ ねo◆en oのh ね□ぜぜa 

på ☆a’and’as idée’ 殉IT lea’ninぜ and de☆elopment, 資誌諮似淳.  

╀.┿.╁ Undersökninl 

I denna ずas komme’ ぜjo’da skisse’ ut☆ä’de’as i en u’☆alsp’oのess i t’e steぜ. 4alda konのept ず’ån 

konのeptualise’inぜen komme’ hä’ att unde’sökas oのh diぜitalise’as ずö’ att komma nä’ma’e ett 

slutぜiltiぜt ’esultat. Genom k☆alitati☆a inte’☆jue’ ☆ä’de’ades loぜot□pe’na a☆ äぜa’na ずö’ att ねes☆a’a 

den ずö’sta ずo’skninぜsず’åぜan fu’ kan en loぜot□p desiぜnas åt ett ずö’etaぜ utiず’ån kä’n☆ä’dena lekをull, 

modern oのh 仝isuell? 殉諮.資淳. Äぜa’na in☆ol☆e’as tidiぜt i p’oのessen eずte’som de komme’ ☆a’a de 

slutぜiltiぜa an☆ända’na a☆ loぜot□pen oのh ずö’ att s□nk’onise’a det ぜ’aずiska utt’□のket med de’as 

☆e’ksamhet. 

 

I det ずö’sta u’☆alet komme’ skisse’ som ずö’ずatta’na anse’ ha’ ut☆eのklinぜspotential oのh passa’ med 

’am☆e’ket i tidiぜa’e ずase’ ☆äljas ut. Det ずö’sta u’☆alet ä’ ☆iktiぜt ずö’ att elimine’a idée’ som inte 

anses ha potential oのh minska ☆almöjliぜhete’na ずö’ äぜa’na. Eずte’ det ずö’sta u’☆alet komme’ ☆alda 

skisse’ diぜitalise’as oのh dä’eずte’ ぜö’s ett and’a u’☆al tillsammans med äぜa’na.  

 

Det and’a u’☆alet komme’ att ske ぜenom inte’☆jue’ med äぜa’na till 4isedu 殉Bilaぜa 賜淳. 

Inte’☆jue’na ぜö’s med en k☆alitati☆ metod med k☆antitati☆a ぜ’ade’inぜsskalo’ ずö’ att ☆ä’de’a de 

diぜitalise’ade loぜot□pe’na utiず’ån kä’n☆ä’dena oのh helhetsint’□のket. Inte’☆jue’na ぜe’ ä☆en 

ut’□mme ずö’ spontana ’eaktione’ oのh assoのiatione’ k’inぜ loぜot□pe’na. 
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I det and’a u’☆alet komme’ inte’☆jue’na med 4isedu anal□se’as ずö’ att ☆älja ut de t’e loぜot□pe’ 

som äぜa’na anse’ ha’ mest potential. 

 

I det t’edje u’☆alet komme’ de t’e ☆alda loぜot□pe’na att modiずie’as utiず’ån 4isedus inte’☆jus☆a’. 

A☆ dessa t’e loぜot□pe’ komme’ sedan t☆å ☆äljas ut i sama’ねete med 4isedu. Unde’sökninぜsずasen 

s□ずta’ till att ta ず’am t☆å ut☆alda loぜot□pe’ som sedan ska testas på målぜ’uppen.  

╀.╀ Utvärderinl 

I denna ずas komme’ de t☆å ず’amtaぜna loぜot□pe’na att ut☆ä’de’as a☆ den p’imä’a målぜ’uppen 

ぜ’undskoleele☆e’ oのh den sekundä’a målぜ’uppen ぜ’undskolelä’a’e. fä’ komme’ den and’a 

ずo’skninぜsず’åぜan fu’ kan loぜot□pen utずo’mas ずö’ att ’ikta siぜ ねåde till ele☆e’ oのh lä’a’e i 

ぜ’undskolan? 殉諮.資淳 ねes☆a’as. Resultaten komme’ att anal□se’as oのh uteずte’ detta komme’ den 

☆alda loぜot□p ut☆eのklas till en slutぜiltiぜ loぜot□p eずte’ den åte’kopplinぜ som samlats in ぜenom 

inte’☆jue’na.   

 

Spelet komme’ att ut☆eのklas ずö’ samtliぜa å’sku’se’ mellan 雌–侍 klass, men inte’☆jue’na komme’ 

att ねeぜ’änsas till å’sku’s 似 oのh 侍 i denna studie. En k☆alitati☆ metod med semist’uktu’e’ade 

inte’☆jue’ komme’ utずö’as pa’☆is med ele☆e’na ずö’ att skapa en t’□ぜぜ känsla hos ’espondente’na. 

T☆å inte’☆juぜuide’, en ’iktad mot ele☆e’ 殉Bilaぜa 飼淳 oのh en mot lä’a’e 殉Bilaぜa 歯淳, med ずö’ねe’edda 

ず’åぜo’ komme’ att an☆ändas som utぜånぜspunkt ずö’ att ねes☆a’a den and’a ずo’skninぜsず’åぜan 殉諮.資淳. 

Semist’uktu’e’ade inte’☆jue’ an☆änds ずö’ att låta ’espondente’na s☆a’a me’ ず’itt på ず’åぜo’na oのh 

skapa’ oのkså möjliぜhet att ställa ずöljdず’åぜo’ 殉C’es★ell, 資誌諮雌淳. 

╀.╁ An8lys 

De k☆alitati☆a inte’☆jue’na komme’ anteのknas ずo’tlöpande unde’ inte’☆jue’nas ぜånぜ ずö’ att 

dä’eずte’ kunna tematise’as i eずte’hand. Båda ずö’ずatta’na komme’ att hålla i inte’☆jue’na dä’ den 

ena anteのkna’ oのh den and’a ställe’ ず’åぜo’. U’ ett etiskt pe’spekti☆ k’ä☆s det att ずö’ずatta’na 

samla’ in unde’sk’iずte’ ず’ån deltaぜa’nas målsmän ずö’ att kunna spela in oのh t’ansk’iねe’a 

inte’☆jue’na. Fö’ずatta’na ansåぜ att detta inte ☆a’ möjliぜt inom tids’amen oのh ☆alde dä’ずö’ att 

enねa’t anteのkna unde’ inte’☆jue’na oのh hålla deltaぜa’na anon□ma. S□ずtet med inte’☆jue’na ä’ att 

ずå ず’am åsikte’ oのh s□npunkte’ ず’ån målぜ’uppen som komme’ att tas i ねe’äkninぜ ずö’ att ☆älja ut 

en a☆ loぜot□pe’na oのh e☆entuellt ぜö’a änd’inぜa’ oのh ずö’ねätt’inぜa’ ☆id ねeho☆ ずö’ att skapa den 

slutぜiltiぜa loぜot□pen.  
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╁. Genomkör8nde 
Detta kapitel ねesk’i☆e’ hu’ ずö’ずatta’na ぜått till☆äぜa unde’ desiぜnp’oのessen. Fö’ att ずå en 

ねakぜ’und till ずö’etaぜet ぜjo’des en ずö’studie dä’ målぜ’upp oのh kä’n☆ä’den speのiずiのe’ades. 

Desiぜnp’oのessen ha’ utずö’ts dä’ identiずie’inぜs- oのh inspi’ationsずasen la en ぜemensam ぜ’und ずö’ 

ずö’ずatta’na att utぜå iず’ån. Dä’eずte’ skapades analoぜa skisse’ som sedan diぜitalise’ades ずö’ att 

unde’sökas oのh ut☆ä’de’as.  

╁.┾ Förstudie 

I ずö’studien kla’ぜjo’des ずö’etaぜets kä’n☆ä’den, ねakぜ’und oのh målぜ’upp. A’ねetet inleddes med en 

ずö’studie dä’ ずö’ずatta’na t’äずずade de t☆å äぜa’na a☆ ずö’etaぜet 4isedu ずö’ att ずå en stö’’e ずö’ståelse 

ずö’ ☆e’ksamheten, samt p’eのise’a ず’åぜeställninぜa’na. Mötet utずö’des som en semist’uktu’e’ad 

inte’☆ju dä’ äぜa’na ずiのk tillずälle att s☆a’a ず’itt på öppna ず’åぜo’ oのh ずö’ずatta’na hade möjliぜhet att 

ställa ずöljdず’åぜo’ 殉Bilaぜa 諮淳. Nedan p’esente’as ’esultaten a☆ ずö’studien. 

╁.┾.┾ Mållrupp kör spelet 

Genom ずö’studien identiずie’ades målぜ’uppen till spelet. Spelet Mathetopia, som ぜå’ ut på att 

ね□ぜぜa upp en stad med hjälp a☆ att lösa matematikuppぜiずte’, komme’ att spelas a☆ ele☆e’ i 

ぜ’undskolan i klasse’na 雌-侍. G’undskolelä’a’e som unde’☆isa’ matematik i klasse’na 雌-侍, samt 

and’a som ねestämme’ ☆ilka utねildninぜsmetode’ som ska an☆ändas inぜå’ ä☆en i målぜ’uppen. 

Spelet komme’ att anpassas oのh ずölja lä’oplanen ずö’ matematik i ☆a’je å’sku’s. Base’at på detta ä’ 

ele☆e’na den p’imä’a målぜ’uppen oのh lä’a’na den sekundä’a målぜ’uppen 殉Bilaぜa 諮淳.  

╁.┾.┿ Kärnvärden 

I ずö’studien ず’amぜiのk det a☆ äぜa’na att spelet ska inspi’e’a oのh inklude’a så månぜa ele☆e’ som 

möjliぜt. Spelets kä’n☆ä’den ねesk’i☆s som lekをull, modern, 仝isuell oのh m／siぁ. A☆ p’esente’ade 

kä’n☆ä’den ☆aldes t’e st□のken som ’ep’esente’ade samtliぜa o’d oのh som ぜå’ att deずinie’a. Enliぜt 

Kelle’, Apé’ia, & Geo’ぜson 殉資誌諮資淳 ska kä’n☆ä’den ☆a’a enkla att minnas oのh ずö’stå. O’det m□siぜ 

ansåぜs a☆ ずö’ずatta’na ☆a’a s☆å’ att utぜå iず’ån i desiぜnen oのh ä☆en ha en liknande ねet□delse som 

o’det lekをull oのh ☆aldes dä’ずö’ ねo’t i p’oのessen. Studiens ずokus lades på kä’n☆ä’dena lekをull, modern 

oのh 仝isuell 殉Bilaぜa 諮淳. 

 

Fö’etaぜets äぜa’e ねesk’i☆e’ kä’n☆ä’det lekをull som 除en känsla a☆ ぜlädje oのh lättsamhet, ぜlada ずä’ぜe’ 

oのh ’unda ずo’me’, positi☆ ene’ぜi傷. Kä’n☆ä’det modern deずinie’as som 除nåぜontinぜ som passa’ in i 
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tiden, simpelt oのh stil’ent傷. Det sista kä’n☆ä’det 仝isuell deずinie’as som 除nåぜontinぜ som ä’ ☆isuellt 

spännande oのh utmanande oのh ぜö’ ett sta’kt int’□のk på ねeskåda’en傷 殉Bilaぜa 諮淳. 

╁.┿ Identikierinl 

I denna ずas ’edo☆isas oのh t□dliぜぜö’s hu’ ずö’ずatta’na ha’ an☆änt 4isedus e◆iste’ande hemsida oのh 

ä☆en tidiぜa skisse’ på spelets ぜ’änssnitt. 4ald positione’inぜ ha’ ä☆en konk’etise’ats i en 

jämずö’ande positione’inぜska’ta med konku’’ente’ till spelet.   

╁.┿.┾ Bekintlil8 lr8kiskt m8teri8l 

Unde’ identiずie’inぜen ずiのk ずö’ずatta’na tillぜånぜ till ずö’etaぜets hemsida, inspi’ationsmappa’ oのh 

dela’ a☆ spelet ずö’ att ha som utぜånぜspunkt ずö’ att kunna ぜå ☆ida’e med att desiぜna loぜot□pen. 

Spelet ä’ unde’ ut☆eのklinぜ pa’allellt med denna studie, men det ねeずintliぜa ぜ’aずiska mate’ialet 

p’esente’as i をiぁur 壱-逸.  

 

Fiぁur 壱. Skiss ö仝er ぁränssnitt på spelet Mathetopia. 

 

Fiぁur 溢. Skiss ö仝er ぁränssnitt på spelet Mathetopia. 
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I をiぁur 壱 oのh をiぁur 溢 ☆isas ett pa’ ☆□e’ u’ spelet med en t□dliぜ ö☆e’sikt oのh inst’uktione’ ずö’ att 

unde’lätta ずö’ spela’en. S□mねole’ an☆änds ずö’ att minime’a te◆t oのh ぜö’a det enkelt att a☆läsa 

inずo’mationen oのh stads☆□n ぜå’ i do☆a oのh ha’moniska ずä’ぜe’. Detta mate’ial ha’ an☆änts som en 

utぜånぜspunkt ずö’ känslan som komme’ ずö’medlas i spelet oのh ska ぜå i samma ton som loぜot□pen 

som komme’ s□nas i samねand med spelet. Fö’ずatta’na ha’ dä’ずö’ ☆alt att an☆ända siぜ a☆ en 

liknande ずä’ぜskala oのh ä☆en haずt i åtanke att loぜot□pen kan utずo’mas ずö’ att kunna an☆ändas i 

spelet, e◆empel☆is som s□mねol ずö’ spelets ☆aluta.  

 

Fö’ att loぜot□pen till spelet ska hänぜa ihop med 4isedus e◆iste’ande ぜ’aずiska utt’□のk ha’ 4isedus 

hemsida anal□se’ats oのh detta ha’ taぜits i åtanke unde’ desiぜnp’oのessen 殉をiぁur 逸夏. 

 

Fiぁur 逸. Visedus hemsida. 
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4isedus ねeずintliぜa hemsida ä’ a☆skalad oのh an☆ände’ siぜ ず’ämst a☆ en tu’kosぜ’ön ずä’ぜ som ä☆en 

åte’komme’ i de’as p’imä’a loぜot□p, ずö’ずatta’na ☆alde att an☆ända den ねeずintliぜa ずä’ぜskalan ä☆en 

till spelets loぜot□p ずö’ att koppla ihop de t☆å. 4isedu an☆ände’ siぜ ä☆en a☆ illust’atione’ som ä’ 

a☆skalade oのh ぜå’ i do☆a ずä’ぜe’ som ha’monise’a’ ☆äl med den tu’kosぜ’öna ねakぜ’unden 殉をiぁur 逸淳. 

Illust’atione’na ha’ suねtila skuぜぜo’ oのh an☆ände’ ぜ’adiente’ i ねeぜ’änsad upplaぜa. Fö’ずatta’na ha’ 

ä☆en taぜit inspi’ation ず’ån ぜ’adienten oのh den suねtila t’edimensionella känslan på hemsidan ずö’ 

att koppla spelets loぜot□p till 4isedus e◆iste’ande ぜ’aずiska utt’□のk.  

╁.┿.┿ Positionerinl 

Fö’ずatta’na samlade ihop spelloぜot□pe’ ず’ån olika ぜen’e’ ずö’ att ずå en uppずattninぜ om hu’ and’a 

spelずö’etaぜ positione’a’ siぜ. De ☆alda loぜot□pe’na ä’ ねåde ず’ån lä’oねase’ade spel oのh ず’ån 

applikatione’ oのh dato’spel ずö’ att ずå en känsla ずö’ olika spelloぜot□pe’s utt’□のk. Loぜot□pe’na 

plaのe’ades sedan ut på en positione’inぜska’ta som ☆isas i をiぁur 稲.  

 

 

Fiぁur 稲. vositionerinぁskarta. 

 

Beずintliぜa spelloぜot□pe’ ずö’ lä’oねase’ade spel, online- oのh t☆-spel ä’ plaのe’ade på en ho’isontell 

skala ず’ån e◆p’essi☆ till a☆skalad oのh en ☆e’tikal skala ず’ån lekずull till st’ikt i をiぁur 稲. Det ずinns 

månぜa unde’hållninぜsspel som ’ikta’ siぜ till ねa’n som kan uppずattas ☆äldiぜt e◆p’essi☆a medan de 

lä’oねase’ade spelen tende’a’ att ☆a’a me’ a☆skalade. Den önskade positione’inぜen ずö’ loぜot□pen 

ä’ lekずull oのh a☆skalad ずö’ att passa in på kä’n☆ä’dena; modern o┼h lekをull, oのh dä’iぜenom tilltala 

ねåde lä’a’e oのh ele☆e’.  
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╁.╀ Inspir8tionsk8sen  

Denna ずas a☆ desiぜnp’oのessen ねestod a☆ ね’ainsto’minぜ k’inぜ kä’n☆ä’dena lekをull, modern oのh 

仝isuell. Dä’eずte’ skapades en moodねoa’d ずö’ att konk’etise’a önskad känsla ずö’ loぜot□pens ずo’m. 

Inずo’mation ず’ån ずö’studien 殉雌.諮淳 oのh identiずie’inぜen 殉雌.資淳 an☆ändes som ぜ’und.   

╁.╀.┾ Br8instorminl 

Inspi’ationsずasen inleddes med ね’ainsto’minぜ k’inぜ kä’n☆ä’dena; lekをull, modern oのh 仝isuell som 

tilldelats a☆ 4isedu 殉Bilaぜa 諮淳. Denna ずas utずö’des ずö’ att ha en ぜemensam utぜånぜspunkt ずö’ 

ずö’ずatta’na att a’ねeta ☆ida’e med oのh ずö’ att speのiずiのe’a kä’n☆ä’denas ねet□delse ずö’ att lätta’e 

kunna desiぜna utiず’ån dem. Fö’ att ぜene’e’a månぜa o’d ぜjo’des en ね’ainsto’minぜ indelad i t☆å 

omぜånぜa’. Den ずö’sta omぜånぜen ねö’jade med att ずö’ずatta’na hade ☆a’sitt pappe’ dä’ de t’e 

kä’n☆ä’dena sk’e☆s ne’. B’ainsto’minぜen sta’tades sedan med att sk’i☆a ne’ o’d som assoのie’ades 

med kä’n☆ä’dena, dä’ ☆a’je kä’n☆ä’de ずiのk t☆å minute’ ☆a’de’a. I den and’a omぜånぜen ね□tte 

ずö’ずatta’na pappe’ med ☆a’and’a oのh ず□llde i □tte’liぜa’e assoのiatione’ ねase’at på de o’d som 

sk’i☆its a☆ den and’a pa’ten unde’ den ずö’sta omぜånぜen. I ずö’sta omぜånぜen ぜene’e’ade 

ずö’ずatta’na idée’ utan att på☆e’ka ☆a’and’a oのh i and’a omぜånぜen inspi’e’ades ずö’ずatta’na a☆ 

☆a’and’as o’d 殉Bilaぜa 資淳. O’den sammanställdes sedan i ta┻ell 壱 dä’ de ma’ke’ade med ◆資 anぜa☆s 

a☆ ねåda ずö’ずatta’na. De o’d som ずö’ずatta’na ansåぜ ’ep’esente’ade kä’n☆ä’dena mest ☆aldes ut oのh 

ma’ke’ades i ずetstil ずö’ att an☆ända som utぜånぜspunkt ずö’ desiぜnen i sena’e skede. O’den ☆aldes 

ut med s□ずte att ずunぜe’a som ’am☆e’k ずö’ ずö’ずatta’na att desiぜna utiず’ån. O’det m／siぁ deずinie’ades 

a☆ äぜa’na som ett a☆ kä’n☆ä’dena oのh ansåぜs a☆ ずö’ずatta’na inぜå i assoのiatione’na k’inぜ 

kä’n☆ä’det lekをull oのh ä’ a☆ den anledninぜen inte ett eぜet kä’n☆ä’de. 
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Ta┻ell 壱. Brainstorminぁ krinぁ kärn仝ärden. 

╁.╀.┿ MoodDo8rd 

I detta steぜ påねö’jades sökandet eずte’ inspi’ation till en moodねoa’d ずö’ att ぜe en ねild a☆ 

kä’n☆ä’denas ねet□delse utiず’ån ’esultatet a☆ ね’ainsto’minぜen 殉雌.賜.諮淳. 4isedu ä’ ett n□sta’tat 

ずö’etaぜ som ut☆eのklas pa’allellt med denna studie oのh dä’ずö’ in☆ol☆e’ades äぜa’na i p’oのessen ずö’ 

att s□nk’onise’a ずö’ずatta’nas oのh äぜa’nas tanka’ med den känsla som skulle ずö’medlas. Fö’ att 

ぜö’a detta delades en ぜemensam 除ねoa’d傷 på Pinte’est mellan ずö’ずatta’na oのh äぜa’na. Dä’eずte’ 

☆alde ずö’ずatta’na ut ねilde’ ずö’ att ’ep’esente’a den tänkta känslan ずö’ ずo’m 殉をiぁur 茨淳 ずö’ att liぜぜa 

till ぜ’und ずö’ ut☆eのklinぜen a☆ skisse’ i nästa ずas.  
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Fiぁur 茨. Mood┻oard をör をorm. 

 

En moodねoa’d ずö’ ずo’m 殉をiぁur 茨淳 skapades a☆ ずö’ずatta’na som sedan diskute’ades tillsammans med 

äぜa’na a☆ 4isedu. Dä’eずte’ ぜjo’des små änd’inぜa’ utiず’ån äぜa’nas önskemål. Samtliぜa ☆a’ ö☆e’ens 

om att stilen skulle speぜla spelets t’edimensionella känsla oのh matのha med 4isedus ねeずintliぜa 

ずä’ぜe’ oのh ぜ’aずiska utt’□のk 殉雌.資.諮淳. 

╁.╁ KonEeptu8liserinl 

I denna ずas konk’etise’ades konのeptet utiず’ån tidiぜa’e ずase’. Känslan ず’ån moodねoa’den oのh 

o’den som ね’ainsto’minぜen ぜene’e’at ず’am k’inぜ kä’n☆ä’den låぜ till ぜ’und ずö’ att ☆älja 

in’iktninぜ på desiぜnen.  

 

Fö’ずatta’na ☆alde att a’ねeta med en s□mねol oのh en o’dねild ずö’ att äぜa’na nämnt i 

inspi’ationsずasen att de ☆ille ha möjliぜhet att an☆ända en ず’istående s□mねol i spelet. En 

ね’ainsto’minぜ utずö’des k’inぜ ☆ilka oねjekt som kunde assoのie’as med spelet oのh dä’eずte’ skapades 

analoぜa skisse’ ねase’ade på dessa oねjekt.  
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╁.╁.┾ Tem8tiserinl: oDjekt 

Konのeptualise’inぜen påねö’jades ぜenom en ね’ainsto’minぜ k’inぜ ☆ilka oねjekt som kunde assoのie’as 

till spelet. Oねjekt som på nåぜot sätt anspela’ på spelet dä’ en stad ね□ぜぜs upp med hjälp a☆ att lösa 

matematiska uppぜiずte’ ね’ainsto’mades ず’am oのh s□ns i ta┻ell 溢. De o’d som ずö’ずatta’na inte ansåぜ 

passa ☆e’ksamheten ha’ st’ukits ö☆e’. 4isedu nämnde unde’ inspi’ationsずasen att de inte ☆ill 

assoのie’as alltずö’ t□dliぜt till matematik, utan sna’a’e kopplas till en ’oliぜ spelupple☆else oのh 

dä’ずö’ ☆aldes oねjekt som matematik, penna oのh hjä’na ねo’t. Oねjektet hand ansåぜs ぜe ずel 

assoのiatione’ oのh ☆aldes dä’ずö’ ねo’t.  

 

Ta┻ell 溢. Tematiserinぁ krinぁ o┻jekt. 

╁.╁.┿ An8lol8 skisser 

Denna ずas påねö’jades med att skissa loぜot□pずö’slaぜ analoぜt. Fö’ずatta’na utぜiのk ず’ån 

identiずie’inぜen oのh inspi’ationsずasen. Skissずasen påねö’jades med en ね’ainsto’minぜ dä’ ずö’ずatta’na 

skissade analoぜt enskilt i en timme, detta ずö’ att ぜene’e’a månぜa idée’ utan att läぜぜa nåぜon 

☆ä’de’inぜ i om de ☆a’ ね’a elle’ dåliぜa. Dessa skisse’ ねase’ades på oねjekten i ta┻ell 溢 oのh ä☆en o’den 

ず’ån inspi’ationsずasen 殉雌.賜.諮淳 i ta┻ell 壱. Dä’eずte’ skissade ずö’ずatta’na □tte’liぜa’e tillsammans ずö’ att 

ねolla idée’ med ☆a’and’a. I det analoぜa stadiet unde’söktes inte teのkensnitt då det inte ねedömdes 

☆a’a möjliぜt att a’ねeta med det på detaljni☆å utan diぜitala ☆e’kt□ぜ.  

╁.╂ Undersökninl 

I denna ずas ha’ skisse’na ず’ån ずö’eぜående ずas ぜenomぜått u’☆alsp’oのesse’ i t’e steぜ som ずö’kla’as 

nedan. I det ずö’sta u’☆alet ☆aldes de analoぜa skisse’na ut som a☆ ずö’ずatta’na ansåぜ ha mest 

potential. Eずte’ u’☆al 諮 ぜjo’des de ☆alda skisse’na diぜitala ずö’ att sedan ut☆ä’de’as a☆ äぜa’na i 

u’☆al 資. I det and’a u’☆alet inte’☆juades äぜa’na oのh dä’eずte’ anal□se’ades de’as åsikte’ ずö’ att 

ずö’ねätt’a oのh ut☆eのkla ☆alda loぜot□pe’. I det t’edje u’☆alet ☆aldes dä’eずte’ t☆å loぜot□pe’ ut i 

sama’ねete med 4isedu som i nästa ずas komme’ att testas på den ☆alda målぜ’uppen.  
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╁.╂.┾ Urv8l ┾ 

De analoぜa skisse’na sammanställdes i denna ずas. Då ずö’eぜående ずas ぜene’e’ade ett sto’t antal 

snaねねa skisse’ 殉雌.雌.資淳 ぜjo’des ett u’☆al dä’ skisse’na som ずö’ずatta’na inte ansåぜs ha önsk☆ä’da 

att’iねut toぜs ねo’t. Dä’eずte’ ☆ä’de’ades ’este’ande 資似 skisse’ uteずte’ de’as st□’ko’ oのh s☆aぜhete’ 

殉Bilaぜa 雌淳.  Utiず’ån detta ☆aldes 似 skisse’ ut 殉をiぁur 芋夏. 

 

 

Fiぁur 芋. Ut仝alda analoぁa loぁot／pskisser. 

 

Fö’ずatta’na ansåぜ att skisse’na i をiぁur 芋 hade potential ずö’ ☆ida’eut☆eのklinぜ, stämde ね’a ö☆e’ens 

med kä’n☆ä’dena, ずö’etaぜets ☆e’ksamhet, innehöll passande oねjekt ず’ån ta┻ell 溢 oのh samspelade 

med moodねoa’den ずö’ ずo’m 殉をiぁur 茨夏. Då ずö’etaぜet ut☆eのkla’ spelets ぜ’änssnitt oのh desiぜn 

pa’allellt med denna studie ☆alde ずö’ずatta’na att unde’söka skilda ’iktninぜa’ på loぜot□pe’ oのh de 

似 skisse’na ☆aldes ut då de ’ep’esente’ade olika möjliぜa assoのiatione’. Detta ぜjo’des ずö’ att 

inklude’a äぜa’na i p’oのessen oのh ずå en ねätt’e uppずattninぜ om ☆ad de ☆ille ha ずö’ utt’□のk i 

loぜot□pen. I detta steぜ såぜ ずö’ずatta’na en s☆å’iぜhet i att ずå en känsla ずö’ loぜot□pe’na då ずä’ぜe’, 

ぜ’adiente’ oのh 賜D-st’uktu’e’ inte ☆a’ möjliぜt att utずo’ska utan diぜitala ☆e’kt□ぜ. De ut☆alda 

skisse’na diぜitalise’as dä’ずö’ inずö’ inte’☆jue’na med äぜa’na oのh dess ねet□delse oのh assoのiatione’ 

ずö’kla’as me’ inぜående i nästa steぜ. 

╁.╂.┿ Dilit8l8 skisser 

De skisse’ som ☆alts ut i u’☆al 諮 殉をiぁur 芋淳 ぜjo’des diぜitala i detta steぜ. Fö’ずatta’na tilläts ぜö’a 

ずö’änd’inぜ ず’ån de analoぜa skisse’na då n□a idée’ uppkom unde’ tiden oのh de diぜitala skisse’na 

ぜa☆ möjliぜhet ずö’ ずle’ detalje’. Samtliぜa skisse’ ä’ ぜjo’da enliぜt 4isedus ねeずintliぜa ずä’ぜsのhema 
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殉雌.資.諮淳 oのh inspi’e’as a☆ moodねoa’den ずö’ ずo’m 殉をiぁur 茨淳. Nedan ずö’kla’as skisse’nas ねet□delse 

enliぜt ずö’ずatta’na me’ inぜående.  

 

Fiぁur 鰯. Loぁot／p 壱. 

 

Loぜot□p 諮 殉をiぁur 鰯淳 komねine’a’ ずo’men a☆ en M-s□mねol oのh en stad 殉ta┻ell 溢淳. Ett modernt utt’□のk 

kan uppずattas ぜenom att loぜot□pen ä’ a☆skalad oのh kan ä☆en anses passa in på kä’n☆ä’det 仝isuell 

ぜenom den neぜati☆a ずo’men a☆ staden i M:et. Fö’ att ずå känsla ずö’ kä’n☆ä’det lekをull ha’ den 

diぜitala skissen ’undade hö’n i M-s□mねolen oのh ä☆en ett ぜeomet’iskt oのh ’undat teのkensnitt i 

o’dねilden dä’ det ☆inklade E:et kan anses adde’a till lekずullheten.   

 

Fiぁur 允. Loぁot／p 溢. 

 

Loぜot□p 資 殉をiぁur 允淳 ha’ modiずie’ats i den diぜitala ☆e’sionen dä’ en me’ aねst’akt ka’aktä’ 

utずo’mats dä’ antinぜen nåぜot slaぜs dju’ kan utläsas elle’ t☆å hus med dö’’a’ uppずattas i de 

neぜati☆a ずo’me’na. Loぜot□pen anspela’ på oねjektet ka’aktä’ oのh M-s□mねol 殉ta┻ell 溢淳 oのh anses 

enliぜt ずö’ずatta’na stämma ö☆e’ens med samtliぜa kä’n☆ä’den, men ha’ hu☆udsakliぜt ずokus på 

kä’n☆ä’det lekをull. Loぜot□pens ’unda ずo’me’ i o’dねilden oのh aねst’akta ka’aktä’ kan ねid’a till en 

lekをull oのh ’oliぜ känsla. S□mねolen ha’ potential att ut☆eのklas till en ka’aktä’ som kan an☆ändas i 

spelet. Detta kan skapa sta’ka assoのiatione’ mellan spelet oのh loぜot□pen. 
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Fiぁur 印. Loぁot／p 逸. 

 

I Loぜot□p 賜 殉をiぁur 印淳 ha’ en jo’dぜloね illust’e’ats med hjälp a☆ lo★pol□ ずo’me’ 殉ta┻ell 溢淳. Dessa 

ずo’me’ ’ep’esente’a’ spelets känsla som an☆ände’ siぜ a☆ en ☆ä’ld i lo★pol□-st’uktu’. O’dねilden 

an☆ände’ siぜ a☆ ett teのkensnitt med ett ☆inklat M som ä☆en kan utläsas i t’ianぜla’na i s□mねolen. 

S□mねolen kan speぜla kä’n☆ä’dena modern oのh 仝isuell ぜenom 賜D-känslan oのh teのkensnittet som ä’ 

en komねination a☆ ’unda oのh ’aka ずo’me’ kan adde’a till en känsla a☆ kä’n☆ä’det lekをull. 

 

Fiぁur 壱一. Loぁot／p 稲. 

 

Loぜot□p 雌 嘉をiぁur 壱一夏 illust’e’a’ en stadssiluett med en hal☆のi’kel som ’ep’esente’a’ oねjekten 

jo’dぜloね oのh stad 殉ta┻ell 溢淳. Teのkensnittet ä’ ’undat oのh a☆skalat ☆ilket kan ずö’medla kä’n☆ä’det 

lekをull. G’adienten kan ねid’a till en modern oのh 仝isuell känsla. Fö’ずatta’na såぜ potential i att a’ねeta 

☆ida’e med loぜot□pen då s□mねolens assoのiatione’ till önsk☆ä’da oねjekt ansåぜs ☆a’a sta’ka 殉ta┻ell 

溢淳.  
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Fiぁur 壱壱. Loぁot／p 茨. 

 

Loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱壱淳 ä’ en komねination a☆ en jo’dぜloね oのh en stadssilhuett 殉ta┻ell 溢淳. S□mねolen 

anses inぜe en a☆skalad känsla oのh dä’ずö’ passa in på kä’n☆ä’det modern. Eずte’som ずo’men kan 

uppずattas a☆skalad anse’ ずö’ずatta’na att den skapa’ ett sta’kt 仝isuellt int’□のk oのh kan då ä☆en 

passa in på kä’n☆ä’det 仝isuell. Teのkensnittet i o’dねilden ä’ a☆’undat ☆ilket kan ねid’a till en känsla 

a☆ det sista kä’n☆ä’det; lekをull. Den diぜitala skissen ぜjo’des om till en sluten のi’kelずo’m med ett 

ずä’ぜat oのh ett ☆itt ずält eずte’som ずö’ずatta’na ansåぜ att s□mねolen ねle☆ s□nliぜa’e oのh me’ 仝isuell. 

 

Fiぁur 壱溢. Loぁot／p 芋. 

 

I loぜot□p 歯 嘉Fiぁur 壱溢淳 s□ずta’ s□mねolen till ねokstä☆e’na MA ずö’ att kn□ta an till o’dねildens t☆å 

ずö’sta ねokstä☆e’ 殉ta┻ell 溢淳. A:et lades till i den diぜitala ☆e’sionen eずte’som ずö’ずatta’na ansåぜ att 

enねa’t M:et inte ☆a’ till’äのkliぜt sä’skiljande. Spi’alen oのh de ’unda ずo’me’na anses ぜe en känsla 

a☆ kä’n☆ä’det lekをull, medan skuぜぜninぜen anses höja den moderna känslan. Det 仝isuella utt’□のket 

anses ず’amt’äda i 賜D-känslan.  
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Fiぁur 壱逸. Loぁot／p 鰯. 

 

I loぜot□p 事 殉をiぁur 壱逸淳 s□ns ’ätsidiぜa t’ianぜla’ som på ett aねst’akt sätt anspela’ på matematik dä’ 

ä☆en en M-s□mねol kan utläsas 殉ta┻ell 溢淳. Fö’ずatta’na anse’ att s□mねolen ä’ ’ättず’am oのh a☆skalad 

oのh inぜe’ ett modernt int’□のk oのh anses ä☆en passa kä’n☆ä’det 仝isuell i de komねine’ade t’ianぜla’na 

som ねilda’ M:et. Teのkensnittet ä’ en komねination a☆ ’unda oのh ’aka ずo’me’ ☆ilket kan ぜe en ☆iss 

känsla a☆ kä’n☆ä’det lekをullhet. 

 

Fiぁur 壱稲. Loぁot／p 允. 

 

I loぜot□p 似 殉をiぁur 壱稲淳 s□ns en komねination a☆ en jo’dぜloね oのh en M-s□mねol 殉ta┻ell 溢淳. Den diぜitala 

skissen modiずie’ades nåぜot dä’ linje’na i jo’dぜloねen toぜs ねo’t då ずö’ずatta’na assoのie’ade dem till 

en ねasketねoll oのh en ぜ’adient lades istället till ずö’ att skapa en t’edimensionell känsla. M:et ä’ en 

neぜati☆ □ta i jo’dぜloねen oのh ha’ modiずie’ats ずö’ att ずölja ぜloねens ’undade ずo’m. M:et oのh 

teのkensnittet som ä’ ’undat oのh i ずetstil anses passa kä’n☆ä’det lekをull. G’adienten oのh den suねtila 

賜D-känslan kan ねid’a till en känsla a☆ kä’n☆ä’dena modern oのh 仝isuell.  
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╁.╂.╀ Urv8l ┿ 

U’☆al 資 ぜjo’des utiず’ån ’esultaten a☆ inte’☆jue’na med de t☆å äぜa’na a☆ 4isedu samt de’as ぜ’aずiska 

desiぜne’. Inte’☆jue’na utずö’des enskilt med de t’e ’espondente’na dä’ de åtta ut☆alda loぜot□pe’na 

殉をiぁur 鰯–壱稲淳 ずö’st ☆isades enskilt ずö’ ’espondenten oのh dä’eずte’ ☆isades loぜot□pe’na tillsammans. 

Fö’ ☆a’je loぜot□p ねes☆a’ades ず’åぜo’na i ┻ilaぁa 逸 oのh i slutet a☆ inte’☆jun ずiのk deltaぜa’na se alla åtta 

loぜot□pe’ ね’ed☆id ☆a’and’a ずö’ att ずå en ö☆e’sikt oのh ぜ’ade’a sina t’e ずa☆o’ite’. Respondente’na 

komme’ att ’eずe’e’as till som ’espondent 諮, 資 oのh 賜. Resultatet ず’ån inte’☆jue’na p’esente’as 

nedan.  

 

 

Ta┻ell 逸. Sammanställninぁ a仝 inter仝juer med Visedu. 

 

Inte’☆jue’na ぜenomずö’des med en k☆alitati☆ metod med k☆antitati☆a ぜ’ade’inぜsskalo’ ずö’ 

kä’n☆ä’dena oのh helhetsint’□のket ずö’ ☆a’je enskild loぜot□p. I ta┻ell 逸 sammanställs de k☆antitati☆a 

☆ä’de’inぜsskalo’na som ぜ’ade’ades ず’ån 諮–飼 dä’ 諮 ☆a’ läぜst oのh 飼 ☆a’ höぜst. I slutet a☆ ☆a’je 

inte’☆ju ずiのk ’espondente’na se samtliぜa loぜot□pe’ ね’ed☆id ☆a’and’a ずö’ att kunna jämずö’a oのh 

☆älja ut sina ずa☆o’ite’ i en topp 賜 lista 殉ta┻ell 逸淳.  

 

Loぜot□p 諮 殉をiぁur 鰯淳 upple☆des a☆ samtliぜa ’espondente’ som enkel oのh stil’en, men nåぜot platt. 

T☆å a☆ t’e ’espondente’ ぜillade ぜ’unden, men att s□mねolen ねehö☆de juste’as på nåぜot ☆is ずö’ att 

passa ねätt’e ihop med o’dねilden, samt att ずo’me’na ねehö☆de ☆a’a mjuka’e ずö’ att passa ねätt’e in 

på kä’n☆ä’det lekをull. En a☆ ’espondente’na ☆alde denna som en a☆ sina ずa☆o’ite’ 殉ta┻ell 逸淳 med 
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moti☆ationen att den känns kl□ずtiぜ med M.et, staden oのh dess moderna utずo’mninぜ. Respondenten 

ぜillade ä☆en ずonten, men t□のkte p’eのis som ö☆’iぜa att s□mねolen saknade kä’n☆ä’det lekをull.  

 

Fö’ねätt’inぜsずö’slaぜ ずö’ loぜot□p 諮 ず’ån ’espondente’na inneずatta’ att ずå in me’ lekをulla inslaぜ 

ぜenom ’unda’e ずo’me’, att skapa en me’ t’edimensionell känsla oのh att ぜö’a loぜot□pen me’ 

ねalanse’ad ぜenom en mind’e s□mねol i ずö’hållande till o’dねilden.  

 

Loぜot□p 資 殉をiぁur 允淳 upple☆des a☆ samtliぜa ’espondente’ som ☆äldiぜt lekをull oのh ずiのk höぜst 

helhetsねet□ぜ a☆ loぜot□pe’na 殉ta┻ell 逸淳. Samtliぜa ’espondente’ t□のkte att det anpassade 

teのkensnittet ぜa☆ en modern oのh unik eぜenskap oのh att det passade ね’a till spelet. S□mねolen 

tolkades a☆ ’espondent 諮 som n□ずiken, a☆ ’espondent 資 som ett dju’ elle’ t☆å hus med dö’’a’ oのh 

a☆ ’espondent 賜 som en söt ずiぜu’. Den t’edje ’espondenten t□のkte ä☆en att s□mねolen skulle kunna 

tolkas som ett liぜぜande B. Detta indike’a’ på att s□mねolen kan tolkas på månぜa olika sätt oのh 

anses a☆ ずö’ずatta’na passa in på kä’n☆ä’det 仝isuell. En a☆ ’espondente’na ねesk’i☆e’ att loぜot□pen 

除Känns lekずull ä☆en ずö’ ☆u◆na傷 oのh en annan mena’ att den ä’ 除4äldiぜt lekずull, men t□piskt 

mode’n傷.  

 

Fö’ねätt’inぜsずö’slaぜ ずö’ loぜot□p 資 ず’ån ’espondente’na ä’ att a’ねeta me’ med hu’ loぜot□pen tolkas. 

S□mねolen ねehö☆e’ hänぜa ihop me’ med spelet Mathetopia ずö’ att ☆a’a ’ep’esentati☆ oのh eずte’som 

spelet ä’ unde’ ut☆eのklinぜ skulle en ka’aktä’ som komplette’a’ loぜot□pen kunna utずo’mas ずö’ att 

skapa ’ätt assoのiatione’.  

 

Loぜot□p 賜 殉をiぁur 印淳 uppずattades som kantiぜ, teknisk, diぜital oのh assoのie’ades a☆ t☆å ’espondente’ 

som en diamant. Respondente’na hade s☆å’t att anぜe assoのiatione’ till loぜot□pen oのh anぜa☆ 

sp’idda åsikte’. S□mねolen uppずattades som ずö’ tunぜ a☆ t☆å ’espondente’ oのh som spetsiぜ oのh hå’d 

a☆ den t’edje ’espondenten. Loぜot□pen ずiのk ’elati☆t höぜa ねet□ぜ a☆ samtliぜa ’espondente’ k’inぜ 

kä’n☆ä’dena modern oのh 仝isuell, men den upple☆des mind’e lekをull på ぜ’und a☆ dess hå’da ずo’me’ 

殉ta┻ell 逸淳. 

 

Nåぜ’a ずö’ねätt’inぜsずö’slaぜ ずö’ loぜot□p 賜 ず’ån ’espondente’na ä’ att ぜö’a loぜot□pen me’ lekをull 

ぜenom att ぜö’a den ljusa’e oのh mjuka’e. En annan aspekt som ねehö☆e’ ずö’ねätt’as ä’ att ねalanse’a 

den sto’a tunぜa s□mねolen oのh den tunna o’dねilden. Lo★pol□-ずo’men ぜe’ en kopplinぜ till spelet, 

men samtidiぜt upple☆s s□mねolen som aねst’akt oのh en a☆ ’espondente’na ずö’esloぜ att s□mねolen 

skulle kunna ’ep’esente’a nåぜot i spelet, e◆empel☆is an☆ändas som en s□mねol ずö’ spelets ☆aluta. 
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Loぜot□p 雌 殉をiぁur 壱一淳 assoのie’ades till en planet, en ho’isont oのh upple☆des a☆ en ’espondent som 

spännande oのh m□stisk. De kantiぜt ずo’made husen ha’monise’a’ inte med teのkensnittet enliぜt 

’espondent 諮 oのh 資. En a☆ ’espondente’na t□のkte att ぜ’adienten ぜa☆ en modern känsla, men 

upple☆de inte att loぜot□pen kändes sä’skilt lekをull med de kantiぜa ずo’me’na på husen. felheten 

upple☆des som のool med en ’oliぜ ずo’m oのh ぜ’adienten ねid’oぜ till det 仝isuella int’□のket.  

 

Fö’ねätt’inぜsずö’slaぜ ずö’ loぜot□p 雌 ä’ enliぜt samtliぜa ’espondente’ att ずö’söka ずå o’dねilden oのh 

s□mねolen att hänぜa ihop ねätt’e eずte’som de upple☆s ha konずlikte’ande ずo’me’. En a☆ 

’espondente’na påpeka’ ä☆en att s□mねolen oのh o’dねilden ねö’ kunna sepa’e’as oのh kunna stå ずö’ 

siぜ själ☆.  

 

Loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱壱淳 upple☆des som minimalistisk oのh a☆skalad. Samtliぜa ’espondente’ kopplade 

s□mねolen till en jo’dぜloね oのh stadskänsla, men t□のkte att loぜot□pen kändes nåぜot platt. S□mねolen 

uppずattades som modern eずte’som den kändes enkel oのh a☆skalad oのh det ’undade teのkensnittet 

ねid’oぜ till en lekをull känsla. T☆å a☆ ’espondente’na hade denna loぜot□p som sin ずa☆o’it 殉ta┻ell 逸淳 

oのh tilltalades a☆ enkelheten.   

 

Fö’ねätt’inぜsずö’slaぜ ずö’ loぜot□p 飼 ä’ att ずö’höja det 仝isuella int’□のket ぜenom att skapa en me’ 

t’edimensionell ずo’m eずte’som den upple☆s som lite platt.  

 

Loぜot□p 歯 殉をiぁur 壱溢淳 upple☆des som lekをull a☆ t☆å ’espondente’ med den spännande ずo’men som 

☆isades i s□mねolen, medan en a☆ ’espondente’na t□のkte att den såぜ ずö’ a☆anのe’ad ut. Samtliぜa 

hade s☆å’t att ずö’stå den. S□mねolen assoのie’ades till DNA oのh teknik, men ä☆en på ett me’ 

lekずullt sätt som ett snö’e elle’ en ’utsのhkana. S□mねolen upple☆des som sn□ぜぜ oのh modern. Enねa’t 

en a☆ ’espondente’na nämnde att s□mねolen ねilda’ ねokstä☆e’na MA.  

 

Fö’ねätt’inぜsずö’slaぜ ずö’ loぜot□p 歯 ず’ån ’espondente’na ä’ att a’ねeta me’ med s□mねoliken oのh 

koppla loぜot□pen me’ till ☆e’ksamheten.  

 

Loぜot□p 事 殉をiぁur 壱逸淳 ぜa☆ sp’idda assoのiatione’ ねland ’espondente’na, men upple☆des som kantiぜ 

oのh kopplades till kunskap, matematik, t’ianぜla’ oのh klossa’. Teのkensnittet ansåぜs ねid’a till 

lekをullheten med det sneda E:et oのh ずo’me’na. Den a☆skalade oのh aねst’akta s□mねolen oのh den 

suねtila ぜ’adienten upple☆des som moderna medan de kantiぜa oのh ’aka ずo’me’na d’oぜ ne’ på det 

lekをulla. Komねinationen a☆ ’ätsidiぜa t’ianぜla’ ずo’made som ett M ansåぜs ねid’a till det 仝isuella 

int’□のket.  
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Fö’ねätt’inぜsずö’slaぜ ずö’ loぜot□p 事 ä’ att ぜö’a s□mねolen me’ lekをull oのh ä☆en änd’a på ずo’men ずö’ 

att inte ぜe ずel assoのiatione’ såsom ett ね’e☆ elle’ ett Y i den neぜati☆a □tan på s□mねolen.   

 

felhetskänslan hos loぜot□p 似 殉をiぁur 壱稲淳 tolkades olika a☆ samtliぜa ’espondente’, men de delade 

åsikten att loぜot□pen kändes mjuk oのh lekをull på ぜ’und a☆ det ’unda teのkensnittet oのh のi’keln, 

samt att s□mねolen kändes nåぜot omode’n. En ’espondent t□のkte att loぜot□pen ずö’medlade t□dliぜt 

att det ä’ ett spel, medan de and’a t☆å ’espondente’na t□のkte att den såぜ teknisk ut oのh påminde 

om en loぜot□p ずö’ en T4-kanal.  

 

Fö’ねätt’inぜsずö’slaぜ ずö’ loぜot□p 似 ず’ån ’espondente’na ä’ att ぜö’a s□mねolen me’ modern oのh 

ずö’medla t□dliぜa’e ☆ad ずö’etaぜet ねakom loぜot□pen a’ねeta’ med.  

 

I slutet a☆ samtliぜa inte’☆jue’ ずiのk ’espondente’na se alla loぜot□pe’ ね’ed☆id ☆a’and’a oのh ずiのk 

dä’eずte’ ☆älja ut t’e ずa☆o’ite’ dä’ loぜot□pe’na plaのe’ades på ずö’sta, and’a oのh t’edje plats 殉ta┻ell 逸淳. 

Utiず’ån ’esultatet a☆ detta ねeslutade ずö’ずatta’na ☆ilka loぜot□pe’ som skulle ☆äljas ut oのh ut☆eのklas. 

De loぜot□pe’ som inte ずått nåぜon ’öst alls ☆aldes ねo’t di’ekt. Se◆ loぜot□pe’ åte’stod ☆a’a☆ t’e 

loぜot□pe’ ずiのk en ’öst ☆a’ oのh t’e loぜot□pe’ ずiのk t☆å ’öste’ ☆a’ 殉ta┻ell 逸淳. Loぜot□p 諮 殉をiぁur 鰯淳, loぜot□p 

資 殉をiぁur 允淳 oのh loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱壱淳 ずiのk t☆å ’öste’ ☆a’ oのh ☆aldes dä’ずö’ ut. O☆anstående moti☆e’inぜ 

på ☆a’je loぜot□p tas i ねe’äkninぜ ☆id ずo’tsatt desiぜn i nästa ずas. 

╁.╂.╁ Urv8l ╀ 

I denna ずas ut☆eのklades loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱茨淳, loぜot□p 資 殉をiぁur 壱芋淳 oのh loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱鰯淳 utiず’ån 

’esultaten ず’ån inte’☆jue’na ず’ån ずö’eぜående ずas. Dä’eずte’ ☆aldes t☆å a☆ loぜot□pe’na ut i sama’ねete 

med äぜa’na a☆ 4isedu ずö’ att i nästa ずas ut☆ä’de’as a☆ målぜ’uppen.  

 

Fiぁur 壱茨. Ut仝e┼klinぁ a仝 loぁot／p 壱. 

 

╀╁ 



 

Äぜa’na a☆ 4isedu upple☆de i u’☆al 資 殉雌.飼.賜淳 att loぜot□pen kändes hå’d, men ぜillade staden i M:et. I 

loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱茨淳 änd’as dä’ずö’ teのkensnittet till me’ ’undade ずo’me’ oのh ä☆en s□mねolen 

anpassades dä’eずte’ ずö’ att ぜe ett lekをullare int’□のk.  

 

Fiぁur 壱芋. Ut仝e┼klinぁ a仝 loぁot／p 溢. 

 

Loぜot□p 資 殉をiぁur 壱芋淳 modiずie’ades med att ぜö’a M:et till en ka’aktä’ som nämndes i u’☆al 資 殉雌.飼.賜淳 

som skulle kunna an☆ändas i spelet. Fö’ att ねehålla M-s□mねolen ずinns möjliぜhet att ぜö’a en 

animation dä’ ねåde den ずö’sta ☆e’sionen oのh den and’a ☆e’sionen an☆änds i en ’ö’liぜ loぜot□p. 

Detta skulle kunna ☆a’a passande ずö’ en spelloぜot□p då det i ett spelsammanhanぜ an☆änds ’ö’liぜa 

medie’.   

 

 

Fiぁur 壱鰯. Ut仝e┼klinぁ a仝 loぁot／p 茨.  

 

Loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱鰯淳 uppずattades som platt oのh kantiぜ a☆ äぜa’na i u’☆al 資 殉雌.飼.賜淳. Dä’ずö’ modiずie’as 

loぜot□pen med mjuka’e ずo’me’ i stadsねilden oのh のi’keln ずiのk en ぜ’adient ずö’ att uppずattas me’ 

som en ぜloね. Teのkensnittet modiずie’ades med oslutna ずo’me’ ずö’ att ☆a’a me’ sä’skiljande oのh 

ずo’men åte’komme’ i den ね’utna のi’keln k’inぜ staden.  
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De modiずie’ade ☆e’sione’na a☆ loぜot□pe’na 殉をiぁur 壱茨–壱鰯夏 skiのkas dä’eずte’ till äぜa’na ☆ia mail. I 

mailet ずo’mule’a’ äぜa’na att loぜot□p 資 ’ikta’ siぜ till en □nぜ’e målぜ’upp än tänkt oのh anses ☆a’a 

ずö’ ねa’nsliぜ. De anse’ att ’ätt ねalansぜånぜ hittats mellan kä’n☆ä’dena lekをull, modern oのh 仝isuell i 

loぜot□p 諮 oのh 飼. 殉Eklund, 資誌諮似淳. Utiず’ån äぜa’nas åte’kopplinぜ ☆aldes dä’ずö’ loぜot□p 資 殉をiぁur 壱芋淳 ねo’t 

i detta u’☆al. Loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱茨淳 oのh loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱鰯淳 toぜs ☆ida’e till ut☆ä’de’inぜen i nästa ずas.  

╁.╃ Utvärderinl 

I denna ずas ut☆ä’de’ades de t☆å ☆alda loぜot□pe’na 殉をiぁur 壱茨 & 壱鰯淳 ず’ån ずö’eぜående ずas oのh testades 

sedan på en del a☆ 4isedus tänkta målぜ’upp. Inte’☆jue’ ぜenomずö’des med 諮資 höぜstadieele☆e’ i 

å’sku’se’na 似–侍, ☆a’a☆ 歯 deltaぜa’e ☆a’ tjeje’ oのh 歯 deltaぜa’e ☆a’ killa’. Ele☆e’na inte’☆juades 

pa’☆is dä’ samtliぜa pa’ ねestod a☆ samma kön. Dä’eずte’ ぜenomずö’des inte’☆jue’ med t☆å lä’a’e dä’ 

inte’☆jue’na skedde indi☆iduellt. Ele☆e’na som tillず’åぜades hade inぜen ずö’kunskap om spelet 

Mathetopia medan lä’a’na hade ☆iss ずö’kunskap. Lä’a’na som tillず’åぜades ☆a’ ねåda 

matematiklä’a’e, men unde’☆isade ä☆en i and’a ämnen.  

╁.╃.┾ Kv8lit8tiv8 intervjuer 

Inずö’ inte’☆jue’na skapades t☆å olika inte’☆juぜuide’ med ず’åぜo’ 殉Bilaぜa 飼–歯淳. Den ena ☆a’ ’iktad 

till ele☆e’na oのh den and’a till lä’a’na. De t☆å loぜot□pe’na sk’e☆s ut i ずä’ぜ mot ☆it ねakぜ’und ずö’ 

att kunna p’esente’as ずö’ ’espondente’na. 

 

Samtliぜa ele☆e’ inte’☆juades i pa’ oのh inte’☆jue’na inleddes med en ko’t int’oduktion a☆ 

ずö’ずatta’na oのh p’ojektet. En a☆ ずö’ずatta’na sk’e☆ ne’ allt som deltaぜa’na sa, medan den and’a 

ställde ず’åぜo’na ず’ån ┻ilaぁa 茨. Båda loぜot□pe’na plaのe’ades ず’amずö’ deltaぜa’na som satt ね’ed☆id 

☆a’and’a. Detta ぜjo’des ずö’ att de lätta’e skulle kunna p’ata ず’itt oのh jämずö’a loぜot□pe’na med 

☆a’and’a. Inte’☆jue’na inleddes med att ず’åぜa deltaぜa’na om ☆ilken loぜot□p de ぜillade mest oのh 

dä’eずte’ ずokuse’ades det på loぜot□p 諮 oのh assoのiatione’ k’inぜ denna ずö’ att sedan ställa samma 

ず’åぜo’ k’inぜ loぜot□p 飼. Unde’ hela inte’☆jun hade deltaぜa’na ねåda loぜot□pe’na ず’amずö’ siぜ oのh 

kunde jämずö’a dem med ☆a’and’a. Dä’eずte’ ずiのk deltaぜa’na s☆a’a på ☆ad de t’odde att Mathetopia 

☆a’ ずö’ nåぜot. Eずte’ de’as ぜissninぜa’ ずö’kla’ade ずö’ずatta’na ずö’ deltaぜa’na ☆ad loぜot□pe’na ☆a’ till 

ずö’ oのh ☆ad spelet Mathetopia ぜå’ ut på. I slutet tillず’åぜades deltaぜa’na om de änd’at åsikt k’inぜ 

☆ilken loぜot□p de ぜillade mest eずte’ att de ずått ☆eta ☆ad loぜot□pen ☆a’ ämnad ずö’. Inte’☆jue’na 

med lä’a’na skedde enskilt oのh utずö’des på liknande sätt som inte’☆jue’na med ele☆e’na med 

undantaぜ ずö’ att de ’edan hade ☆iss ずö’kunskap om spelet Mathetopia oのh ☆issa ず’åぜo’ ☆a’ 

anpassade utiず’ån de’as pe’spekti☆ som lä’a’e 殉Bilaぜa 歯淳.   
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╂. An8lys  

I detta kapitel anal□se’as inte’☆jus☆a’en ず’ån ずö’eぜående ずas. Resultatet ☆isade att alla utom en a☆ 

’espondente’na spontant t□のkte mest om loぜot□p 飼 i ねö’jan a☆ inte’☆jue’na, men nä’ de ずått 

inずo’mation om att loぜot□pen ☆a’ utずo’mad ずö’ ett spel ね□tte 似 a☆ 諮資 ele☆e’ åsikt oのh t□のkte att 

loぜot□p 諮 passade ねäst som spelloぜot□p. Respondente’na t□のkte att loぜot□p 諮 ぜa☆ me’ a☆ en 

spelkänsla oのh ずiのk de att ねli me’ n□ずikna på att spela spelet i jämずö’else med loぜot□p 飼. Nedan 

anal□se’as inte’☆jue’na 殉Bilaぜa 飼–歯淳 som ぜjo’des i ut☆ä’de’inぜen a☆ loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱允淳 oのh loぜot□p 

飼 殉をiぁur 壱印淳.  

╂.┾ Lolotyp ┾ 

 

Fiぁur 壱允. Loぁot／p 壱. 

 

Endast en a☆ ’espondente’na anぜa☆ att de t□のkte mest om loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱允淳 i ねö’jan a☆ inte’☆jun. 

Nä’ ele☆e’na tillず’åぜades att moti☆e’a sina ☆al anぜa☆ de att de upple☆de loぜot□p 諮 som lite me’ 

ねa’nsliぜ, lekずull oのh t□のkte den kändes ずö’ tjoのk, ☆ilket utt’□のktes med en ☆iss neぜati☆itet. Lä’a’na 

utt’□のkte att de inte t□のkte om s□mねolen oのh att loぜot□pen kändes ’ö’iぜa’e än loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱印淳, 

men t’odde att den passade ねätt’e ずö’ unぜdoma’na. Lä’a’na upple☆de loぜot□pen som lekずull oのh 

’oliぜ oのh att o’dねilden kändes ねa’nsliぜ oのh ぜlad. 

 

Nä’ ele☆e’na tillず’åぜades om ☆ad de ずiのk ずö’ assoのiatione’ k’inぜ loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱允淳 sa majo’iteten 

att de såぜ hus, ね□ぜぜnade’ oのh en stad i s□mねolen. En ele☆ t□のkte det såぜ ut som musik☆åぜo’ oのh en 

annan ’espondent t□のkte det kändes som ett ålde’domshem med ett hjä’ta oのh ett hus. Båda 
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lä’a’na såぜ ett M i s□mねolen oのh en a☆ lä’a’na t□のkte det påminde om Mineの’aずt medan den 

and’a såぜ ねåde diaぜ’am oのh en sk□line i s□mねolen. 

 

På ず’åぜan ☆ad ele☆e’na t□のkte om med den ずö’sta loぜot□pen s☆a’ade nåぜ’a att de ぜillade ずä’ぜe’na 

oのh att det ☆a’ のoolt med ぜ’adienten. En del a☆ ele☆e’na ぜillade teのkensnittet oのh att det hänぜde 

ihop med s□mねolen. En a☆ ele☆e’na ぜillade att siluetten i s□mねolen ☆a’ ☆it oのh t□のkte det ☆a’ 

sn□ぜぜt. En a☆ lä’a’na upple☆de loぜot□pen som enkel oのh t□dliぜ medan den and’a lä’a’en ぜillade 

ぜ’adienten oのh t□のkte att den ぜa☆ ett lättsamt utt’□のk som uppskattades eずte’som matematik 

anna’s kan upple☆as hå’t.  

 

Nä’ ’espondente’na tillず’åぜades om ☆ad de inte t□のkte om med loぜot□pen anぜa☆ en del att de inte 

ぜillade teのkensnittet eずte’som det kändes lekずullt oのh ’unt. Respondente’na tolkade o’det lekずull 

som nåぜot neぜati☆t i detta sammanhanぜ. En a☆ ’espondente’na t□のkte inte att s□mねolen sa så 

m□のket. Lä’a’na hade inぜa □tte’liぜa’e åsikte’.  

 

Nä’ ele☆e’na ねads ☆älja ☆ilken a☆ loぜot□pe’na som loのkade mest till att spela spelet anぜa☆ 似 a☆ 諮資 

ele☆e’ att de t□のkte loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱允淳 kändes mest som ett spel. Loぜot□p 諮 ☆aldes dä’ずö’ som mest 

passande enliぜt ele☆e’na då den ぜa☆ mest spelkänsla oのh de t□のkte den passade ☆e’ksamheten ねäst. 

En del a☆ ele☆e’na t□のkte det kändes som ett kul spel medan en ele☆ t□のkte det kändes me’ som 

ett ね□ぜぜa’spel.  

╂.┿ Lolotyp ╂  

 

Fiぁur 壱印. Loぁot／p 茨. 

 

4id ずö’sta anねliのk s☆a’ade alla utom en deltaぜa’e att loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱印淳 ☆a’ de’as ずa☆o’it. Enliぜt 

ele☆e’na ☆a’ den me’ p’oずessionell oのh nåぜ’a påpekade att de ぜillade s□mねolen oのh att det såぜ ね’a 

╀╅ 



 

ut med en のi’kel.  Enliぜt lä’a’na kändes loぜot□pen sn□ぜぜa’e oのh me’ ぜenomtänkt än loぜot□p 諮 

殉をiぁur 壱允淳. Lä’a’na ansåぜ ä☆en att s□mねolen såぜ n□tänkande oのh p’oずずsiぜ ut, men inte passande ずö’ 

unぜdoma’.   

 
En a☆ ’espondente’na assoのie’ade loぜot□pens s□mねol till en jo’dぜloね med en stad inuti, medan en 

annan tänkte på ett apotek. Fle’a a☆ ’espondente’na hade s☆å’t att assoのie’a den till nåぜot. En a☆ 

lä’a’na kopplade loぜot□pen till läkemedelsずö’etaぜ oのh t□のkte att ずo’men i のi’keln liknade en puls. 

Den and’a lä’a’en t□のkte loぜot□pen hade en st’uktu’ som ぜå’ att koppla till matematik oのh såぜ 

diaぜ’am oのh statistik i s□mねolen.  

 

Samtliぜa ’espondente’na upple☆de att loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱印淳 ☆a’ stil’en oのh se’iös oのh att o’dねilden 

passade ね’a ihop med s□mねolen. Fle’a påpekade att o’dねilden ☆a’ ずin då ねokstä☆e’na ☆a’ me’ 

除jämna傷 än de i loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱允淳. Respondente’na hade s☆å’t att säぜa nåぜot som de oぜillade med 

loぜot□pen ずö’utom en lä’a’e oのh en ele☆ som påpekade att de oslutna ねokstä☆e’na i o’dねilden ☆a’ 

lite ot□dliぜa oのh s☆å’lästa.  

╂.╀ Överlrip8nde 8n8lys 

Eずte’ att ’espondente’na ずått ねesk’i☆a sina assoのiatione’ till loぜot□pe’na ねad ずö’ずatta’na ele☆e’na 

om att ねesk’i☆a ☆ad de t’odde att Mathetopia ☆a’ ずö’ ☆e’ksamhet. Majo’iteten a☆ ele☆e’na ぜissade 

på att det handlade om matematik på nåぜot sätt. Månぜa t’odde ä☆en att det på nåぜot sätt 

handlade om en stad elle’ husね□ぜぜnad. Ett pa’ a☆ ele☆e’na t’odde att det en matteapp elle’ en 

skolapp. En a☆ ele☆e’na tänkte att det skulle kunna ☆a’a nåぜot med sjuk☆å’den. 

 

Dä’eずte’ ずö’kla’ade ずö’ずatta’na ずö’ ’espondente’na att Mathetopia ä’ ett lä’oねase’at spel 

ut☆eのklat ずö’ ぜ’undskolans lä’oplan i matematik dä’ en stad ね□ぜぜs upp ぜenom att lösa 

matematikuppぜiずte’. Ele☆e’na tillず’åぜades sedan om nåぜon a☆ loぜot□pe’na ずiのk dem att ☆ilja spela 

spelet. 諮諮 a☆ 諮資 ele☆e’ s☆a’ade att de kunde tänka siぜ att spela spelet. Den ele☆en som inte kunde 

tänka siぜ att spela spelet t□のkte att ねåda loぜot□pe’na kändes ずö’ se’iösa.  

 

Lä’a’na tillず’åぜades om de skulle kunna tänka siぜ att an☆ända spelet i lä’oplanen utiず’ån 

loぜot□pe’nas utseende. Båda lä’a’na sa att loぜot□pen inte kändes ☆iktiぜ utan att de skulle ねase’a 

sitt ねeslut på innehållet i spelet. En a☆ lä’a’na t□のkte att loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱允淳 kändes me’ ele☆☆änliぜ 

oのh upple☆de att s□mねolen ☆a’ me’ passande.  
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Slutliぜen ずiのk ’espondente’na のhansen att åte’iぜen utt’□のka ☆ilken loぜot□p de t□のkte om mest, nu 

med inずo’mation om ☆ad Mathetopia ☆a’ ずö’ nåぜot. Nu s☆a’ade 似 a☆ 諮資 ele☆e’ att de t□のkte 

loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱允淳 passade ねäst till ett spel. F□’a ’espondente’ stod ずast ☆id att de ぜilla’ loぜot□p 飼 

殉をiぁur 壱印淳 mest, medan den and’a åtta änd’ade åsikt nä’ de ずått me’ inずo’mation om ☆e’ksamheten 

då de ansåぜ att loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱印淳 ☆a’ ずö’ se’iös oのh att den inte skapade nåぜon spelkänsla. En a☆ 

lä’a’na t□のkte oのkså att loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱允淳 kändes me’ som en spelloぜot□p. En a☆ ele☆e’na 

påpekade att loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱印淳 skulle passa om det ☆a’ ett me’ se’iöst spel medan en a☆ lä’a’na 

sa att loぜot□pen ぜa☆ en ☆e’kt□ぜskänsla sna’a’e än ett spel.  

 

Nä’ ’espondente’na i ねö’jan a☆ inte’☆jue’na s☆a’ade på ず’åぜan om ☆ilken loぜot□p det t□のkte mest 

om hade de inぜen inずo’mation om ☆e’ksamheten ねakom Mathetopia oのh ぜa☆ dä’ずö’ enねa’t 

spontana ’eaktione’ på loぜot□pe’nas utseende. I slutet a☆ inte’☆jun nä’ de åte’iぜen omねads ☆älja 

☆ilken loぜot□p de t□のkte om mest hade de ずått ☆eta att Mathetopia ä’ ett matematikspel oのh 

dä’ずö’ änd’ade majo’iteten åsikt eずte’som de ansåぜ att loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱允淳 passade ねätt’e ずö’ 

☆e’ksamheten.  
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╃. Sluts8ts 

I detta kapitel p’esente’as slutsatsen oのh ずo’skninぜsず’åぜo’na 殉諮.資淳 ねes☆a’as.  

╃.┾ Slutliltil lolotyp 

Den slutぜiltiぜa loぜot□pen ’esulte’ade i en komねination mellan loぜot□p 諮 oのh 飼 殉をiぁur 溢一淳. Den 

slutぜiltiぜa loぜot□pen 殉をiぁur 溢一淳 ä’ ず’ämst ねase’ad på loぜot□p 諮 殉をiぁur 壱允淳 då den enliぜt målぜ’uppen 

☆a’ mest passande ずö’ ett spel 殉飼.賜淳. Änd’inぜa’ på s□mねolen ぜjo’des utiず’ån ’esultatet a☆ 

inte’☆jue’na i ut☆ä’de’inぜen ずö’ att ねätt’e stämma ö☆e’ens med målぜ’uppens p’eずe’ense’. 

Ci’kelずo’men ず’ån loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱印夏 sattes ihop med s□mねolen i loぜot□p 諮 殉Fiぁur 壱允夏 oのh siluetten 

a☆ hus inuti M:et anpassades ずö’ att me’ eずte’likna ねoksta☆en M. S□mねolen plaのe’ades ä☆en till 

☆änste’ om o’dねilden såsom i loぜot□p 飼 殉をiぁur 壱印淳 eずte’som den upple☆des a☆ målぜ’uppen som me’ 

ねalanse’ad i sin helhet.  

 

 

Fiぁur 溢一. Loぁot／p 壱 mot 仝it ┻akぁrund. 

 

Fiぁur 溢壱. Loぁot／p 壱 mot mörk ┻akぁrund. 
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Den slutliぜa loぜot□pen p’esente’as i t☆å olika ☆e’sione’ dä’ den mot ljus ねakぜ’und ずunぜe’a’ som 

den p’imä’a loぜot□pen 嘉をiぁur 溢一夏. Loぜot□pen ☆isas i ☆itt mot en mö’k ねakぜ’und 嘉をiぁur 溢壱夏 ずö’ att 

p’esente’a möjliぜheten att an☆ända loぜot□pen mot en mö’k ねakぜ’und.  

 

Forskninぜsずråぜa 諮: fur kan en loぜotyp desiぜnas åt ett ずöretaぜ utiずrån kärnvärdena lekfull, modern 

oのh visuell? 

 

Ett ずö’etaぜs kä’n☆ä’den ska ’ep’esente’a ☆a’umä’ket oのh ずunぜe’a som en enad ず’ont utåt. Nä’ ett 

n□tt ☆a’umä’ke skapas ä’ det ☆iktiぜt att deずinie’a kä’n☆ä’den ずö’ att an☆ända de som ett ’edskap 

inom ずö’etaぜet oのh a’ねeta utiず’ån en ぜemensam utぜånぜspunkt. Eずte’som denna ずallstudie ä’ 

ねase’ad på en sta’tup som ut☆eのklats pa’allellt med studien ha’ kä’n☆ä’dena ずunぜe’at som en 

ぜemensam utぜånぜspunkt ずö’ samtliぜa in☆ol☆e’ade i ずö’etaぜet. Genom att ha speのiずika oのh 

ずö’utねestämda kä’n☆ä’den i åtanke unde’ desiぜnp’oのessen ha’ önskade assoのiatione’ ずö’medlats i 

den slutぜiltiぜa loぜot□pen.   

 

T□poぜ’aずin i en loぜot□p ska ☆a’a läsねa’, men oのkså sä’skiljande ずö’ att kunna skapa sta’ka 

assoのiatione’ hos mottaぜa’en. Genom att teのkensnittet i loぜot□pen ha’ modiずie’ats skapades en 

unik o’dねild som stämme’ ö☆e’ens med ずö’etaぜets identitet. De mjuka ずo’me’na i teのkensnitten 

ぜa☆ målぜ’uppen en känsla a☆ lekずullhet oのh studien ☆isa’ på att de ずiのk sta’ka assoのiatione’ till ett 

spel. 

 

Fö’ att komplette’a o’dねilden i en loぜot□p kan en s□mねol desiぜnas. S□mねolen kan utずo’mas som 

ett ねoksta☆smä’ke dä’ ずö’sta ねoksta☆en i namnet ずunぜe’a’ som en ず’istående s□mねol ずö’ att kn□ta 

an till o’dねilden oのh ずö’etaぜsnamnet. Loぜot□pen ha’ dä’ずö’ en M-s□mねol med en aねst’akt 

stadsねild ずö’ att skapa kopplinぜa’ mellan o’dねilden oのh spelets innehåll. M-s□mねolen ä’ ä☆en 

plaのe’ad i en のi’kel ずö’ att skapa assoのiatione’ till en jo’dぜloね. Genom an☆ändninぜen a☆ en 

s□mねol i loぜot□pen skapades assoのiatione’ till ☆e’ksamheten hos målぜ’uppen. 

 

Fä’ぜ ねö’ anpassas till ☆a’umä’kets identitet oのh skapa assoのiatione’ hos konsumenten oのh målet 

ä’ att ずä’ぜen ska ぜe en di’ekt kopplinぜ till ☆a’umä’ket. Fö’ att skapa en assoのiation mellan 

mode’ねolaぜet 4isedu oのh dotte’ねolaぜet Mathetopia ha’ dä’ずö’ samma ずä’ぜ an☆änts ずö’ att 

ずö’stä’ka kopplinぜen inom ☆a’umä’kesa’kitektu’en. G’adiente’ an☆änds idaぜ a☆ månぜa ずö’etaぜ 

oのh kan dä’ずö’ anses passa in på kä’n☆ä’det modern. G’adienten oのh den neぜati☆a ずo’men a☆ hus i 
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s□mねolen ぜe’ ä☆en en t’edimensionell känsla oのh skapa’ ett djup i loぜot□pen som stämme’ in på 

kä’n☆ä’det 仝isuell. 

 

Fö’ att ねes☆a’a ずo’skninぜsず’åぜan ha’ loぜot□pen utずo’mats med ett teのkensnitt som modiずie’ats 

med a☆’undade oのh d□namiska ずo’me’ ずö’ att uppずattas enliぜt kä’n☆ä’det lekをull. Loぜot□pen ä’ 

a☆skalad oのh lättläst oのh an☆ändninぜen a☆ ぜ’adienten ぜå’ i linje med kä’n☆ä’det modern. 

G’adienten i loぜot□pens o’dねild oのh s□mねol adde’a’ till det ☆isuella utt’□のket ぜenom att skapa 

ett djup oのh passa’ in på kä’n☆ä’det 仝isuell.  

 

Forskninぜsずråぜa 資: fur kan loぜotypen utずormas ずör att rikta siぜ ねåde till elever oのh lärare i 

ぜrundskolan? 

 

Genom att positione’a siぜ i ずö’hållande till and’a ☆a’umä’ken ska ずö’etaぜets e’ねjudande ぜe en 

distinkt assoのiation hos målぜ’uppen. Fö’ att skapa en sta’k ☆a’umä’kesidentitet ska ’ätt 

assoのiatione’ skapas hos mottaぜa’en. Den p’imä’a målぜ’uppen ずiのk sta’ka assoのiatione’ till ett 

spel i den ☆alda loぜot□pen då den upple☆des lekをull oのh ’oliぜ. 

 

Ba’n ha’ sto’t inずl□tande på köpねeslut ☆ilket utn□ttjas a☆ ☆a’umä’ken ぜenom att ’ikta in siぜ på 

målぜ’uppen ねa’n. Eずte’som ele☆e’na ä’ den p’imä’a målぜ’uppen ☆äぜde de’as åsikte’ t□nぜst ☆id 

☆alda desiぜnねeslut oのh dä’ずö’ ☆aldes den loぜot□p som de ansåぜ stämde ねäst ö☆e’ens med de’as 

uppずattninぜ a☆ en spelloぜot□p. Den sekundä’a målぜ’uppen lä’a’e ねesk’e☆ att innehållet i spelet 

☆a’ p’imä’t i de’as ねeslut k’inぜ att an☆ända spelet i unde’☆isninぜen. Lä’a’na anぜa☆ att loぜot□pen 

ansåぜs ☆a’a sekundä’ i de’as ねeslut oのh dä’ずö’ toぜs inte de’as åsikte’ med i ねe’äkninぜ. Eずte’som 

lä’a’na inte hade nåぜ’a speのiずika åsikte’ k’inぜ loぜot□pe’na anses denna ず’åぜeställninぜ ☆a’a s☆å’ 

att ねes☆a’a. En slutsats som kan d’as ä’ att loぜot□pen som utずo’mats i denna studie ねö’ ’iktas mot 

den p’imä’a målぜ’uppen då det ず’amぜiのk i studien att den sekundä’a målぜ’uppen inte 

på☆e’kades a☆ loぜot□pens utずo’mninぜ.  
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╄. Diskussion 

Detta kapitel inneずatta’ en diskussion a☆ denna studie oのh ☆ad som kunde ha ずö’ねätt’ats elle’ 

ぜjo’ts anno’lunda.  

╄.┾ Teoretiskt r8mverk 

Det teo’etiska ’am☆e’ket hade som s□ずte att ぜe läsa’en en stö’’e ずö’ståelse om ☆a’umä’ken oのh 

loぜot□pe’. Fö’ att kn□ta an till studien ぜa☆s ä☆en speのiずika ずakta om hu’ ☆a’umä’ken ’ikta’ siぜ till 

ねa’n.  

 

I ☆a’je del i den teo’etiska ’amen an☆änds ett ずle’tal källo’, men källo’na ha’ an☆änts 

åte’kommande i de olika dela’na. Fle’ källo’ kunde ha an☆änts oのh ☆ida’e diskussion oのh 

jämずö’else a☆ källo’na ut☆eのklats ずö’ att ぜö’a studien me’ t’o☆ä’diぜ. Me’ speのiずiのe’ade källo’ om 

ämnet skulle kunnat ぜe en ökad ねakぜ’undsずö’ståelse oのh en me’ n□anse’ad ねild. Eずte’som det inte 

e◆iste’a’ så m□のket ☆etenskapliぜ litte’atu’ k’inぜ ämnet desiぜn ha’ en del iのke akademiska källo’ 

an☆änts ずö’ att komplette’a de ☆etenskapliぜa källo’na.  

╄.┿ Metod 

Att an☆ända en desiぜnp’oのess som anpassats eずte’ ずö’ずatta’nas tidiぜa’e kunskape’ oのh 

e’ずa’enhete’ ☆a’ positi☆t då de ぜa☆ ずö’ずatta’na ず’itt ut’□mme att skapa k’eati☆t. Metoden som 

inneずattade en ite’ati☆ oのh k’eati☆ p’oのess ☆a’ i ☆issa stunde’ s☆å’ att dokumente’a då den inte 

ずöljde nåぜon etaねle’ad desiぜnp’oのess oのh anpassades unde’ a’ねetets ぜånぜ. Ett alte’nati☆ till metod 

hade ☆a’it att ずölja en me’ ねep’ö☆ad desiぜnp’oのess. Fö’ずatta’na ansåぜ doのk att ’esultatet ぜ□nnades 

a☆ att själ☆a ねestämma steぜen oのh anpassa p’oのessen utiず’ån de speのiずika ずö’utsättninぜa’na ずö’ 

denna studie. 

 

Fö’ずatta’na upple☆de att an☆ändandet a☆ semist’uktu’e’ade k☆alitati☆a inte’☆jue’ ぜene’e’ade 

månぜa ね’a s☆a’ med pe’sonliぜa oのh sanninぜsenliぜa tolkninぜa’ ず’ån ’espondente’na som ☆a’ till 

sto’ hjälp ずö’ att komma ☆ida’e i desiぜnp’oのessen. En k☆antitati☆ metod hade ☆a’it en möjliぜhet, 

men då det inte hade ぜene’e’at lika djupぜående s☆a’ ansåぜs det inte ☆a’a lika eずずekti☆t.  
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╄.╀ Genomkör8nde 

Äぜa’na inklude’ades i desiぜnp’oのessen, ねåde i inspi’ationsずasen oのh i unde’sökninぜen, ☆ilket ☆a’ 

ね’a eずte’som spelet ut☆eのklats pa’allellt med studien oのh ずö’ずatta’na ☆ille skapa en loぜot□p som 

ぜiのk i linje med spelets utt’□のk.  

 

Unde’ det and’a u’☆alet p’esente’ades åtta olika loぜot□pずö’slaぜ, ☆ilket ansåぜs nöd☆ändiぜt ずö’ att 

skapa en uppずattninぜ om ☆ilken desiぜn’iktninぜ ずö’etaぜet önskade ta. Det sto’a antalet loぜot□pe’ 

kan ha på☆e’kat ’esultatet oのh skapat ずö’☆i’’inぜ hos ’espondente’na. fade istället ずä’’e loぜot□pe’ 

p’esente’ats hade u’☆alet ずö’modliぜen ☆a’it lätta’e ずö’ 4isedu, men då hade e☆entuellt somliぜa 

desiぜn’iktninぜa’ elimine’ats i ett ずö’ tidiぜt stadie.  

 

I u’☆alet nä’ 4isedu inte’☆juades ☆isades loぜot□pe’na enskilt oのh i samma ずöljd i samtliぜa 

inte’☆jue’. Detta ぜjo’de att loぜot□pe’na jämずö’des med ☆a’and’a oのh o’dninぜen på loぜot□pe’na 

kan ha på☆e’kat de’as s☆a’ oのh assoのiatione’. Fö’ずatta’na anse’ ändå att inte’☆jue’na ぜa☆ ’ele☆ant 

inずo’mation ずö’ studien oのh ぜene’e’ade ね’a insikte’ unde’ desiぜnp’oのessen.  

 

Resultatet i denna studie ä’ ねase’at på ずö’ずatta’nas eぜna pe’spekti☆ oのh dä’ずö’ ha’ 

desiぜnp’oのessen på☆e’kats a☆ ずö’ずatta’nas pe’sonliぜa desiぜnp’eずe’ense’ oのh utt’□のkssätt. Om 

studien hade ぜenomずö’ts a☆ and’a ずö’ずatta’e hade desiぜnp’oのessen oのh ’esultatet ずö’modliぜen sett 

anno’lunda ut. Dä’ずö’ kan ’esultatet på denna studie anses ☆a’a ett a☆ ずle’a möjliぜa ’esultat. 

╄.╁ Utvärderinl 

Inte’☆jue’na utずö’des endast med en del a☆ den p’imä’a målぜ’uppen ずö’ spelet 殉å’sku’s 似 oのh 侍淳 

oのh ずö’ att ずå ず’am ett ’esultat som speぜla’ en stö’’e del a☆ målぜ’uppen skulle ä☆en ele☆e’ ず’ån 

å’sku’se’na 雌–事 ha inte’☆juats. Om den □nぜ’e delen a☆ målぜ’uppen inte’☆juats hade det 

ずö’modliぜen ぜene’e’at and’a t□pe’ a☆ s☆a’. Endast t☆å lä’a’e inte’☆juades, men de ☆a’ ねåda lä’a’e 

i matematik så de’as åsikte’ anses ändå ☆a’a ’ele☆anta i studien.  

 

Inte’☆jue’na i ut☆ä’de’inぜen utずö’des pa’☆is med ele☆e’na dä’ pa’en ねestod a☆ samma kön. 

Ele☆e’na ずiのk själ☆a ☆älja pa’, ☆ilket skapade en t’□ぜぜhet hos ’espondente’na. Ele☆e’na på☆e’kades 

till ☆iss del a☆ ☆a’and’as s☆a’ oのh om ele☆e’na istället inte’☆juats enskilt hade de kanske utt’□のkt 

me’ indi☆iduella åsikte’. Doのk hade ele☆e’na e☆entuellt känt siぜ ot’□ぜぜa om de inte’☆juats enskilt 
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oのh inte ☆åぜat s☆a’a sanninぜsenliぜt på ず’åぜo’na oのh dä’ずö’ kan ut☆ä’de’inぜens till☆äぜaぜånぜssätt 

ändå anses ☆a’a positi☆.  

 

I ねö’jan a☆ inte’☆jue’na omねads ’espondente’na att anぜe ☆ilka assoのiatione’ de ずiのk till 

loぜot□pe’na utan att de ずått nåぜon inずo’mation om ☆e’ksamheten ねakom loぜot□pen. Detta 

ぜene’e’ade s☆a’ som inte på☆e’kades a☆ ずö’utずattade meninぜa’, ☆ilket anses ha ぜett ’ele☆anta s☆a’.  

 

Respondente’na i ut☆ä’de’inぜen hade inぜen uttalad desiぜnkunskap, ☆ilket ぜene’e’ade ’elati☆t 

ospeのiずika s☆a’. Fö’ att ずå me’ speのiずika s☆a’ oのh ett desiぜnpe’spekti☆ i studien hade 

ut☆ä’de’inぜen kunnat komplette’as med desiぜnkunniぜa ’espondente’.  

 

Resultatet ず’ån ut☆ä’de’inぜen ねase’ades på s☆a’en ず’ån ele☆e’na oのh den slutぜiltiぜa loぜot□pen 

☆aldes ä☆en med häns□n till att passa hela den p’imä’a målぜ’uppen 殉å’sku’s 雌–侍淳 ä☆en om 

inte’☆jue’na ねa’a utずö’des på den äld’e delen a☆ målぜ’uppen. Fö’ att öka t’o☆ä’diぜheten på 

studien ねo’de ずle’ lä’a’e oのh ele☆e’ ず’ån samtliぜa å’sku’se’ ず’ån målぜ’uppen ha inte’☆juats. Detta 

ansåぜs doのk inte ☆a’a möjliぜt inom tids’amen oのh utiず’ån ’esu’se’na ずö’ denna studie.  

╄.╂ An8lys 

Då inte’☆jue’na i anal□sen sammanställts a☆ ずö’ずatta’na kan pe’sonliぜa åsikte’ oのh eぜna 

tolkninぜa’ a☆ det som saぜts haずt på☆e’kan på ☆ad som taぜits med. Inte’☆jue’na ☆aldes att inte 

t’ansk’iねe’as på ぜ’und a☆ de etiska aspekte’na i att spela in minde’å’iぜa ’espondente’. Resultatet 

a☆ anal□sen ねase’ades dä’ずö’ enねa’t på anteのkninぜa’ ず’ån inte’☆jue’na oのh kan dä’a☆ anses som 

mind’e t’o☆ä’diぜa. 

 

I ねö’jan a☆ inte’☆jun ぜa☆s inぜen inずo’mation till ele☆e’na om ☆ad loぜot□pen skulle an☆ändas till 

ずö’ ☆e’ksamhet. Alla utom en ’espondent s☆a’ade på ずö’sta ず’åぜan att de ぜillade loぜot□p 飼 殉ずiぜu’ 

諮侍淳 mest, men majo’iteten ね□tte sedan åsikt till loぜot□p 諮 殉ずiぜu’ 諮似淳 nä’ de ずått inずo’mation om 

ずö’etaぜets ☆e’ksamhet. Detta kan ha ねe’ott på att ele☆e’na ず’ån ねö’jan inte ずiのk nåぜon konte◆t till 

loぜot□pe’na oのh nä’ de sedan kunde plaのe’a loぜot□pen i ett sammanhanぜ ansåぜ de att loぜot□p 諮 

kändes me’ som en spelloぜot□p.  

 

I studien ☆a’ ett a☆ kä’n☆ä’dena lekをull, men unde’ inte’☆jue’na anぜa☆s assoのiatione’ till loぜot□p 諮 

som lekずull oのh ねa’nsliぜ på ett neぜati☆t sätt. Detta kan ha ねe’ott på att loぜot□pen desiぜnats med 

hela den p’imä’a målぜ’uppen i åtanke, medan den enねa’t testades på den äldsta delen a☆ 

målぜ’uppen.  
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Eずte’som ねa’n oのh unぜdoma’ i åld’a’na 諮誌–諮歯 å’ skilje’ siぜ åt i sin soのiala oのh koぜniti☆a 

ut☆eのklinぜ ä’ det s☆å’t att ’ikta en loぜot□p till hela målぜ’uppen. Fö’ att ずå ett t’o☆ä’diぜa’e 

’esultat hade det ☆a’it ずö’delaktiぜt att unde’söka hu’ den □nぜ’e delen a☆ målぜ’uppen uppずatta’ 

loぜot□pen oのh dess lekずullhet.  

 

Lä’a’nas åsikte’ i ut☆ä’de’inぜen ☆isade att de ansåぜ att loぜot□pens utずo’mninぜ ☆a’ sekundä’ i 

de’as ねeslut k’inぜ att an☆ända spelet i lä’oplanen. Enliぜt lä’a’na ☆a’ innehållet i spelet ☆iktiぜa’e i 

de’as ねeslutsp’oのess. De ant□dde doのk att loぜot□pen ぜä’na ずiのk ☆a’a ’iktad mot ele☆e’na. 

Eずte’som lä’a’na inte hade nåぜ’a sta’ka åsikte’ i ず’åぜan kunde inte de’as pe’spekti☆ tas i åtanke 

☆id desiぜnねeslutet. Fö’ att ずå ett t’o☆ä’diぜa’e s☆a’ u’ lä’a’nas pe’spekti☆ ねö’ ずle’ lä’a’e ha 

inte’☆juats.  

╄.╃ Rekommend8tioner kör vid8re studier 

Eずte’som spelet i sk’i☆ande stund inte ä’ ずä’diぜut☆eのklat ha’ inte loぜot□pen kunnat testas i olika 

sammanhanぜ, en ’ekommendation ずö’ ☆ida’e studie’ ä’ dä’ずö’ att testa loぜot□pen i spelet oのh på 

and’a plattずo’ma’, såsom på spelets hemsida oのh som applikationsikon. Olika ☆a’iante’ a☆ 

loぜot□pen skulle kunna utずo’skas i ☆ida’e studie’. En ☆a’iant ä’ att dela upp loぜot□pen oのh 

utずo’ska hu’ s□mねolen oのh o’dねilden skulle stå ずö’ siぜ själ☆t i olika sammanhanぜ. fu’ loぜot□pen 

ぜö’ siぜ i en animation skulle ☆a’a int’essant att unde’söka då det skulle ぜe stö’’e möjliぜhet ずö’ 

inte’aぜe’inぜ med loぜot□pen i ett spelsammanhanぜ. Fö’ずatta’na se’ ä☆en möjliぜhet att ut☆eのkla en 

ずullständiぜ ぜ’aずisk p’oずil i linje med spelet oのh dess kä’n☆ä’den.  
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Bil8l8 ┾: Förstudie 

 

I den inledande をasen hölls en inter仝ju 仝id をörsta mötet med äぁarna a仝 Visedu をör att をå mer inをormation 

om をöretaぁet o┼h deras 仝ision. S仝aren är sammanをattade o┼h tolkade a仝 をörをattarna.  

 

Intervjukrålor  
 

V8d är D8klrunden till Visedu? 

4i d’i☆e’ ずö’etaぜet i s□ずte att ねid’a till att öka andelen ele☆e’ som kla’a’ ぜ’undskolan oのh ねli’ 

ねehö’iぜa till ぜ□mnasiestudie’. 4i ☆e’ka’ samtidiぜt ずö’ att minska ojämlikheten i skolan. 4å’a 

kä’n☆ä’den ずö’ ずö’etaぜet ä’ inklude’ande, inspi’e’ande, moti☆e’ande.  

 

K8n ni Deskriv8 spelet? 

Spelet komme’ heta "Mathetopia" oのh säljas ☆ia "mathetopia.のom". Mathetopia ä’ ett lä’oねase’at 

spel ずö’ ぜ’undskolan, anpassat eずte’ lä’oplanen i matematik ずö’ å’sku’se’na 雌–侍. Spelet ぜå’ ut på 

att ね□ぜぜa upp hus oのh en stadsmiljö ぜenom att lösa matematikuppぜiずte’. S□ずtet med spelet ä’ att 

inspi’e’a oのh inklude’a så månぜa ele☆e’ som möjliぜt.  

 

V8d är kärnvärden8 kör spelet?  

Lekずull, mode’n, ☆isuell, m□siぜ 

 

Dekiner8 v8d kärnvärden8 Detyder kör er? 

Lekをull: En känsla a☆ ぜlädje oのh lättsamhet, ぜlada ずä’ぜe’ oのh ’unda ずo’me’, positi☆ ene’ぜi. 

Modern: Nåぜontinぜ som passa’ in i tiden, simpelt oのh stil’ent. 

Visuell: Nåぜontinぜ som ä’ ☆isuellt spännande oのh utmanande oのh ぜö’ ett sta’kt int’□のk på 

ねeskåda’en. 

 

V8d är er mållrupp? Rikt8r ni er krämst till D8rn eller lär8re よi uttryEket/lolotypenら? 

4i tänke’ ねö’ja med att ’ikta in oss på å’sku’s 事, men målet ä’ att åld’a’na 諮誌–諮歯 ska kunna 

an☆ända spelet. 4i ☆ill skapa en loぜot□p som uppmunt’a’ oのh ä’ ずö’ ねa’n, samtidiぜt som det ä’ 

att’akti☆t ずö’ lä’a’na. Fokus på k☆alitet. Loぜぜan ska ’ikta siぜ ず’ämst mot ねa’n, men måste inぜi☆a 

nåぜon t□p a☆ se’iositet/k☆alitet/t’□ぜぜhet.  
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V8d tror ni 8tt er mållrupp värder8r hölst? V8d loEk8r mållruppen?  

Målぜ’uppen ele☆e’ ☆ä’de’a’ upple☆else, unde’hållninぜ. Målぜ’uppen lä’a’e ☆ä’de’a’ k☆alitet, 

enkelhet, eずずekti☆itet. 

 

V8d h8r ni kör mål? Lånlsiktil8? Kortsiktil8? 

4å’a ko’tsiktiぜa mål ä’ att ぜö’a s☆enska ele☆e’s oのh lä’a’es ☆a’daぜ enkla’e oのh ’oliぜa’e ぜenom att 

e’ねjuda ett höぜk☆alitati☆t oのh inspi’e’ande lä’omedel. Lånぜsiktiぜa mål ä’ att ねid’a till att öka 

andelen ele☆e’ som kla’a’ ぜ’undskolan i S☆e’iぜe. Bid’a till att minska ojämlikheten i den s☆enska 

skolan. E’ねjuda ele☆e’ oのh lä’a’e ☆ä’lden ö☆e’ höぜk☆alitati☆a lä’omedel som inspi’e’a’ oのh 

moti☆e’a’.  
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Bil8l8 ┿: Br8instorminl  

 

 

Brainstorminぁ a仝 kärn仝ärdenas ┻et／delse 

 

 

Brainstorminぁ a仝 kärn仝ärdenas ┻et／delse 
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Bil8l8 ╀: Intervju med Visedu 

Visa en loぁot／p i taぁet:  

 

諮. 4ilka assoのiatione’ ずå’ du till denna loぜot□p? 

 

資. fu’ ね’a stämme’ loぜot□pen ö☆e’ens med kä’n☆ä’det lekをull 殉på en skala 諮–飼淳?  

 

←– 諮 ––––––––––––––– 資 ––––––––––––––– 賜 ––––––––––––––– 雌 ––––––––––––––– 飼 –→ 

 

● Moti☆e’a ☆a’ずö’? 

 

賜. fu’ ね’a stämme’ loぜot□pen ö☆e’ens med kä’n☆ä’det modern 殉på en skala 諮–飼淳? 

 

←– 諮 ––––––––––––––– 資 ––––––––––––––– 賜 ––––––––––––––– 雌 ––––––––––––––– 飼 –→ 

 

● Moti☆e’a ☆a’ずö’? 

 

雌. fu’ ね’a stämme’ loぜot□pen ö☆e’ens med kä’n☆ä’det 仝isuell 殉på en skala 諮–飼淳? 

 

←– 諮 ––––––––––––––– 資 ––––––––––––––– 賜 ––––––––––––––– 雌 ––––––––––––––– 飼 –→ 

 

● Moti☆e’a ☆a’ずö’? 

 

飼. Bet□ぜsätt loぜot□pens helhetskänsla 殉på en skala 諮–飼淳? 

 

←– 諮 ––––––––––––––– 資 ––––––––––––––– 賜 ––––––––––––––– 雌 ––––––––––––––– 飼 –→ 

 

● Moti☆e’a ☆a’ずö’? 4ad t□のke’ du ä’ ね’a? 4ad t□のke’ du ä’ dåliぜt? 

 

 

Eをteråt, när de sett alla loぁot／per: 

歯. 4isa upp alla loぜot□pe’ oのh ず’åぜa ☆ilken de ぜilla’ mest.  
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Bil8l8 ╁: An8lol8 skisser 
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Bil8l8 ╂: Intervjuluide kör utvärderinl med elever 

Innan inter仝jun inをormerades samtliぁa deltaぁare om att inter仝jun är をri仝illiぁ o┼h anon／m. 

 

Å’sku’s: 

Kön:  

 

Börjar med att 仝isa loぁot／perna.  

 

諮. 4ilken loぜot□p t□のke’ ni om mest? 4a’ずö’? 

 

資. 4ad tänke’ ni på nä’ ni se’ loぜot□p 諮? 

 

賜. 4ad ぜilla’ ni med loぜot□p 諮? 4a’ずö’? 

 

雌. 4ad ぜilla’ ni inte med loぜot□p 諮? 4a’ずö’?  

 

飼. 4ad tänke’ ni på nä’ ni se’ loぜot□p 資? 

 

歯. 4ad ぜilla’ ni med loぜot□p 資? 4a’ずö’? 

 

事. 4ad ぜilla’ ni inte med loぜot□p 資? 4a’ずö’?  

 

似. 4ad t’o’ ni att Mathetopia ä’ ずö’ nåぜot? Kan ni moti☆e’a ☆a’ずö’? 

 

Berätta att det är ett matematikspel をör ぁrundskolan som kan an仝ändas istället をör 

matte┻ö┼ker 

 

侍. Få’ nåぜon a☆ loぜot□pe’na e’ att ☆ilja spela spelet? Om ja, ☆ilken? 4a’ずö’? 

 

諮誌. Nu nä’ ni hunnit titta på loぜot□pe’na oのh ☆et ☆ad det ä’ ずö’ nåぜot, ☆ilken ぜilla’ ni mest? 

 

諮諮. Finns det nåぜot me’ ni skulle ☆ilja säぜa om nåぜon a☆ loぜot□pe’na? 
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Bil8l8 ╃: Intervjuluide kör utvärderinl med lär8re  

Innan inter仝jun inをormerades deltaぁaren om att inter仝jun är をri仝illiぁ o┼h anon／m. 

 
Lä’a’titel: 

Kön:  

 

Börjar med att 仝isa loぁot／perna.  

 

諮. 4ilken loぜot□p t□のke’ du om mest? 4a’ずö’? 

 

資. 4ad tänke’ du på nä’ du se’ loぜot□p 諮? 

 

賜. 4ad ぜilla’ du med loぜot□p 諮? 4a’ずö’? 

 

雌. 4ad ぜilla’ du inte med loぜot□p 諮? 4a’ずö’?  

 

飼. 4ad tänke’ du på nä’ ni se’ loぜot□p 資? 

 

歯. 4ad ぜilla’ du med loぜot□p 資? 4a’ずö’? 

 

事. 4ad ぜilla’ du inte med loぜot□p 資? 4a’ずö’?  

 

似. 4ad ☆et du om Mathetopia? 

 

Fört／dliぁa att det är ett matematikspel をör ぁrundskolan som kan an仝ändas istället をör 

matte┻ö┼ker 

 

侍. Utiず’ån loぜot□pe’nas utseende skulle du kunna tänka diぜ att an☆ända spelet i lä’oplanen? Om 

ja, ☆ilken loぜot□p oのh ☆a’ずö’? 

 

諮誌. Nu nä’ du hunnit titta på loぜot□pe’na oのh ずått me’ inずo’mation om ☆ad Mathetopia ä’, ☆ilken 

ぜilla’ du mest? 

 

諮諮. Finns det nåぜot me’ du skulle ☆ilja säぜa om nåぜon a☆ loぜot□pe’na? 

╃┾ 


