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GÖTEBORG. En revolu-
tion i klassrummet 

Ett lustfyllt lärande 
med eleven i fokus.

ius information AB 
är med och lanserar 
en pedagogisk verk-
tygslåda med dataspel 
för inspirerat lärande i 
skolan.

I samband med Mötesplats 
Skola på Svenska Mässan i 
Göteborg passade ius infor-
mation på att lansera sin 
pedagogiska verktygslåda.

– Zcooly är framtagen för 
att underlätta elevens dag-
liga arbete i skolan. Zcooly 
effektiviserar pedagogens 
arbete och möjliggör en 
naturlig daglig samman-
koppling mellan elev, lärare 
och förälder. Pedagogen 
kan med hjälp av verkty-
get handleda, instruera och 
enkelt följa elevens utveck-
ling i uppställda mål, berät-
tar pedagogen Chäthrin 
Wadström.

Spel finns med som en 
modul i Zcoolys verktygs-
låda. Ett helt nytt matema-
tikspel är Affären som besö-
karna till Mötesplats Skola 
gavs möjlighet att testa. 
Jonathan Wadström förkla-
rar hur spelet är uppbyggt.

– Först och främst vill 
jag understryka att spelen 
bygger på innehållet i läro-
planen. Våra spel är ämnes- 
och tematiskt utformade 
enligt LGR 11. I Affären 
skapar man sig en egen 
karaktär och ställs inför olika 
uppdrag. Svårighetsgraden 
varierar liksom karaktären av 
de matematiska uppgifterna. 
Spelets målgrupp är elever 
från förskola upp till årskurs 
3.

Responsen från lärarna 
har inte låtit vänta på sig och 
nu gäller det för ius Informa-
tion att sälja in sitt koncept 
till beslutsfattare inom olika 

utbildningssektorer runtom i 
landets kommuner.

– Vi kommer finnas med 
hos GR Utbildning på deras 
pedagogiska caféer och i 
deras utställningar. Den 
28 november kommer ius 
hålla ett seminarium på GR 
Utbildning där vi berättar 
om konceptet och verktygs-
lådan Zcooly. 

Givetvis hoppas vi att vår 
egen kommun ska vara posi-
tivt inställda. I Ale har vi för 
övrigt en pilotskola i Ahla-
fors Fria Skola. Zcooly har 
provats med stor entusiasm 
i årskurs 3 och nu har även 
årskurs 2 hört av sig, berättar 

Chäthrin Wadström.
Vilken är den största 

nyttan i klassrummet med 
er pedagogiska verktygs-
låda?

– Vi använder oss av spel 
och sociala medier där vi 
möter eleven i deras vardag. 
Det är eleven som är i fokus. 
Vi fångar också de elever 
som har det svårt i skolan. 
Verktygslådan, som fungerar 
i hela grundskolan, ersät-
ter inte all annan undervis-
ning i skolan, men det är ett 
suveränt komplement, säger 

Jonathan Wadström och till-
lägger:

– Det handlar om ett 
lustfyllt, lättillgängligt och 
användarvänligt lärande. 
Dessutom frigörs tid från 
pedagogerna, de behöver 
inte gå till kopieringsma-
skinen och rätta stenciler, 
istället finns de tillhands för 
barnen.

Spelutvecklare Fredrik 
Andréasson ger sin syn på 
vad den nya tekniken innebär 
för undervisningen.

– Man kan se det i ett his-

toriskt perspektiv där det 
hela tiden har utvecklats nya 
tekniker för att flytta kun-
skap. Efter bildspråket kom 
skriftspråket, boktryckar-
konsten och sedan datorn. 
Varför undervisningen fort-
farande ser ut som den gör 
i många skolor har med tra-
ditioner att göra. För mig 
handlar det om att anpassa 
skolan efter eleven och inte 
tvärtom.

Chäthrin och Jonathan från Alafors är med och lanserar en pedagogisk verktygslåda för 
grundskolan.

Ett exempel på hur det kan se ut i dataspelet Affären.
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