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Abstract 

This qualitative study aims to evaluate digital games as a learning tool, by reviewing the 

experiences of a number of teachers. The thesis investigates what aspects of digital games 

create prospects for learning, and what concepts need further improvement. Thus, the study 

distinguishes the effects of different approaches to game development, to benefit the actual 

end-users of the gaming systems: students as well as teachers. In a broader perspective, the 

results of the thesis illuminate a fraction of the digitalization process in the Swedish school 

system. 

Using a semi-structured interview methodology, interviewee responses from eight teachers 

working with children aged 7-12, were filtered through a modified version of Vicente’s (1999) 

theoretical framework Cognitive Work Analysis. Using the framework, some aspects within the 

games that the interviewees used were identified as normative, encapsulating unnecessary 

challenges for teachers. Such games were found to be limited, as well as limiting in its use, and 

tended to put emphasis on the more playful elements of the game sessions, rather than on 

learning. Other aspects were identified as descriptive, meaning they were based on current 

work practices, but failed to utilize the full, unexplored potential within the learning setting of the 

game. Both the normative and descriptive aspects of games were found to a higher extent in 

the category of educational games, rather than in serious games. 

In the game concepts where the more desirable formative approach could be identified, the 

aspects in question were inserted into a work domain analysis matrix, to decompose the 

cognitive main goals into smaller fractions and game components. Conclusions made from the 

analysis included the importance of AI and data collection, as well as the ability for teachers to 

adapt the games to their needs. Moreover, formatively developed digital games seem to 

contribute to a way of teaching that meets more individual needs. 

The cognitive work analysis proved to be a fitting tool when evaluating digital games used for 

learning. Modifications made to the framework included the delimitation to, and addition of 

cognitive values to, the work domain, as well as the exclusion of the last level of the work 

domain matrix. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Ny teknik utvecklas hela tiden, och analoga tillvägagångssätt ersätts alltmer av digitala. Även
i skolan finns en uttalad strategi för hur digitalisering ska gå till, och vad som krävs av lärare
för att elever ska få den digitala kompetens som de behöver i dagens och framtidens
samhälle. För att förväntningarna på adekvat digital kompetens ska mötas, finns det ett behov
av välutvecklade digitala verktyg som skapar meningsfullt lärande.

Digitala lärospel är en delkategori som faller under de digitala undervisningsformerna, och
finns i ett flertal typer. Många lärare använder sig av sådana eftersom de påstår sig vara
utvecklade efter de kunskapskrav som finns. Det finns dock tekniska aspekter som medför att
spelens potential inte kan utnyttjas, utan istället skapar merarbete på grund av undermåliga
gränssnitt, eller för att de inte möjliggör lärande på ett engagerat sätt. Det är därför viktigt att
granska digitala läroverktyg med ett kritiskt öga, och utvärdera vad i digitala lärospel som
fungerar väl kontra vad som behöver förbättras.

Denna studie ämnar utvärdera ett flertal digitala lärospel, såsom de är beskrivna av de låg-
och mellanstadielärare som intervjuats. Med hjälp av intervjusvaren är målet att utröna vad
spelen bidrar med, hur de kan vidareutvecklas, samt vilka koncept i spelen som skapar vilka
effekter. Eftersom det saknas ett väldefinierat ramverk som passar för denna studie, har ett
existerande ramverk anpassats till undersökningen. Ramverket används vanligen främst vid
analys av system med uteslutande fysiska komponenter, medan denna studie även har behövt
ta hänsyn till hur kognitiva värden har en roll i systemet.

Med hjälp av Vicentes (1999) teori om teknikutveckling har analysarbetet i denna studie
delats upp i två delar. De aspekter i spelen som uppvisat förbättringspotential har, med grund
i teorin, kategoriserats som antingen normativa eller deskriptiva, beroende på vilken
problematik som det specifika konceptet har grundat sig i. De aspekter i spelen som istället
har visat sig bidra med goda förutsättningar för undervisning har klassats som formativa. De
formativa aspekterna har vidare illustrerats med hjälp av en kognitiv arbetsanalys, som visar
hur olika delar i spelsystemen skapar de effekter som lärarna beskriver. Studien syftar därför
också till att avgöra hur väl den kognitiva arbetsanalysen kan appliceras på digitala lärospel.

Undersökningen visar att normativa och deskriptiva spel främst funnits inom spelkategorin
educational games, nämligen de spel som utvecklats specifikt för utbildning, med konkret
ämnesinnehåll. Spel som istället har ett något friare koncept, så kallade serious games, och
som inte är utvecklade för skola, har respondenterna däremot inte beskrivit lika många
nackdelar med. Detta kan bero på att läraren själv har större kontroll över hur undervisningen



ska appliceras på spelvärlden, men också på att färre lärare i denna studie använt sig av just
serious games.

De normativa och deskriptiva aspekterna tar ofta form i spel som gör att lärandet ersätts av
lek, spel som inte har en intuitiv lärarvy, eller spel som gör att eleverna tröttnar snabbt.

I de spel som kunnat kategoriseras som formativa är det viktigt att läraren själv kan
färdigställa spelets design. Det behöver således finnas ett mått av frihet för att läraren ska
kunna anpassa undervisningen, för att rama in de kunskaper som eftersträvas. Studien betonar
även att vid användning av både educational och serious games är pedagogens roll central: i
educational games behöver läraren ofta se till att fokus hamnar på lärande snarare än lek, och
i serious games behöver läraren se till att ringa in konkreta ämneskunskaper i den fria,
kreativa miljön.

Studien visar även att den kognitiva arbetsanalysen går att applicera på digitala lärospel, med
vissa modifieringar. Konstruktionen av de arbetsdomänmatriser som visualiseras i avsnitt 5.3
är på grund av nämnda anpassningar inte en absolut vetenskap, och har lämnat fritt för
författarna att tolka och dra slutsatser om vad som passar in i det analytiska verktyget.



Förord
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betydligt snyggare.

Vi vill också tacka vår ämnesgranskare Anders Arweström Jansson, som gett oss det
teoretiska ramverket för denna studie, och varit genomgående övertygad om studiens validitet
och unika bidrag. Även han har tagit sig tid för oss under semestern, och gett oss både
konkreta tips och glada tillrop. Tack!

Sist men inte minst vill vi tacka alla lärare och övriga informanter som ställt upp och
intervjuats för denna studie, och som stått för hela arbetets empiriska underlag. Vi hoppas att
resultaten av studien gynnar er (och era elever) någon dag!

Trevlig läsning!
Astrid och Petronella



Innehåll
1. Inledning 1

1.1 Syfte och frågeställningar 3

1.2 Avgränsningar 3

1.3 Definition av digitala lärospel 3

2. Bakgrund 5

2.1 Den nationella IT-strategin för skolväsendet 5

2.2 Digitalt spelbaserat lärande 7

2.2.1 Olika varianter av spelbaserat lärande 7

2.2.2 Vad bör ett digitalt lärospel innehålla? 9

2.2.3 Lärande eller lekande? 11

2.2.4 Digitala spel och läropotential 11

2.3 Digitala spel i svensk skola idag 13

3. Teori 15

3.1 Tre ansatser till teknikutveckling 15

3.1.1 Den normativa ansatsen 16

3.1.2 Den deskriptiva ansatsen 18

3.1.3 Den formativa ansatsen: kognitiv arbetsanalys 20

3.1.4 Arbetsdomänmatrisen 23

3.1.5 Översikt 27

4. Metod 28

4.1 Intervjustudie 28

4.1.1 Kvalitativ metod 28

4.1.2 Val av respondenter 29

4.1.3 Etik och integritet 30

4.2 Kognitiv arbetsanalys i skolmiljö 30

4.2.1 Den normativa och deskriptiva ansatsen i digital spelmiljö 31



4.2.2 Den formativa ansatsen i digital lärospelsmiljö 31

4.3 Bakgrundsstudie 35

4.4 Reflektion kring vald metod 35

5. Resultat och analys 36

5.1 Översikt av intervjuade lärare 36

5.2 Normativa och deskriptiva egenskaper i spel 36

5.3 Formativa aspekter i spel 40

5.3.1 Vikten av individanpassning och minskad arbetsbelastning 40

5.3.2 Skapandet av incitament och långsiktiga kunskaper 44

5.4 Övriga fynd 49

6. Diskussion 51

6.1 Spelens begränsningar 51

6.2 Spelens möjligheter: kognitiv arbetsanalys 53

6.2.1 Kognitiv arbetsanalys som verktyg 53

6.2.2 Individanpassning och minskad arbetsbelastning 55

6.2.3 Incitament och långsiktigt lärande 57

6.2.4 Fokuserat lärande 58

6.3 Reflektion och stealthy learning 59

7. Slutsatser 60

Referenser 64

Appendix A — Intervjuformulär 1



1. Inledning

Liksom i de flesta andra sektorer höjs kraven på digitalisering även i välfärden. En del
av detta tar form i hur skolor förväntas förse eleverna med verktyg som ökar deras
kompetens i det digitala samhället, och att använda allt fler digitala medel för
undervisning. Ett sådant läromedel som används i ökad utsträckning, är digitala
lärospel. Spel som används i undervisningen kan vara olika utformade, antingen med
tydliga uppgiftsbeskrivningar, eller med friare medel att nå ett mer övergripande mål.
Detta kan exemplifieras i huruvida spelet tar plats i en öppen värld, eller hur mycket
färdiga lektionsplaneringar läraren kan ta del av i spelet. Somliga spel är dessutom
utvecklade specifikt för skola, men även spel utvecklade för annan färdighetsträning
kan användas i undervisning. För att kunna brukas i en skolmiljö är det dock av yttersta
vikt att dessa läromedel designas på ett sätt som främjar användarvänlighet,
resurseffektivitet och framför allt lärande. Vid god utformning kan således verktygen
hjälpa lärare utföra sitt arbete på ett effektivt sätt, minska deras arbetsbelastning, samt
skapa goda förutsättningar för lärande.

Skolverket nämner TPACK-modellen (Technological, Pedagogical & Content
Knowledge) som används inom forskning och skola (Skolverket, 2018; Skolverket &
Willermark, u.å.). Modellen är till för att konkretisera de kompetenser lärare behöver ha
för att använda teknik i undervisningen, och pekar på att optimala utfall av digitaliserad
undervisning sker i skärningspunkten mellan de tre områdena teknisk kunskap,
pedagogisk kunskap samt ämneskunskap (Skolverket, 2018; Skolverket & Willermark,
u.å.). Modellens fokus är således på pedagogen, och de förväntningar som finns på
denne för att kunna bruka teknik. I det föreliggande arbetet skiftas fokus från lärares
kompetenser, till hur tekniken kan anpassas efter lärandets villkor, för att de digitala
lärospelen ska bli så användbara och nyttiga som möjligt. Analyser av hur dagens
digitala plattformar lever upp till just lärandets villkor saknas idag i stor utsträckning.
För att kasta nytt ljus över dessa villkor och de digitala spelen använder den här
uppsatsen ett ramverk som hämtats från ett sammanhang där teknikens förmåga att leva
upp till verksamhetens villkor har använts länge, nämligen inom kognitiva
arbetsanalyser (cognitive work analysis, CWA) (Vicente, 1999) av sociotekniska
system.

I rapporten kommer vissa huvudkoncept i de digitala lärospelen att utrönas genom
intervjuer med lärare, genom att fånga in deras upplevelser av användning av spelen
ifråga. Dessa kommer sedan att utvärderas och filtreras med hjälp av Vicentes (1999)
ramverk. Analysverktyget används vanligen för att utvärdera teknikutveckling i stora,
tekniska system, genom att tala om normativ, deskriptiv och formativ teknikutveckling.
I den eftersträvansvärda formativa ansatsen finns den kognitiva arbetsanalysen, som
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delar upp system i dess tekniska komponenter, och förklarar vilka funktioner de
sammanlagt skapar. På så sätt illustreras hur de olika komponenterna i ett system
uppfyller olika syften, såsom hur en vattenpump kan ha som syfte att öka vattennivån.

En CWA är applicerbar i såväl strikt tekniska system som mer sociobetonade system
(Vicente, 1999). Digitala lärospel har dock egenskaper som gör att de skiljer sig från de
system Vicente exemplifierar. Då många system ofta designas med en enda
slutanvändare som mål, har digitala lärospel två stycken: elever och lärare, och detta
bidrar med komplexitet i systemdesignen. Däröver kan användningsområdet hos ett
godtyckligt tekniskt system ofta anses bidra med rent fysiskt påtagliga effekter till sin
närmiljö, såsom att ett element har syftet att generera värme, medan digitala lärospel har
kognitiva syften som påverkar användaren istället för omgivningen. För att kunna
utvärdera utbildningsverktyg måste således fler, och annorlunda formulerade, aspekter
tas med i bedömningen. Den kognitiva arbetsanalysen behöver följaktligen anpassas för
att kunna appliceras på digitala lärospel. Trots detta kan den anses ha ett
användningsområde som väl passar analysen av utbildningsverktyg såsom digitala
lärospel. Enligt Vicente (1999) behöver teknik utvärderas på ett sätt som beaktar både
befintliga arbetssätt och potentiella nya metoder, för att kunna designa system som
skapar största möjliga nytta. Detta kan även appliceras på granskningen av teknik
avsedd för utbildning. Samtidigt bör det inte glömmas bort att de positiva läroeffekter
som kan komma ur användning av digitala spel, inte är lika entydigt identifierbara som
exempelvis komponenterna i ett kärnkraftverk, eftersom de tidigare ofta handlar om
kognitiva och delvis subjektiva upplevelser. Appliceringen av Vicentes kognitiva
arbetsanalys på digitala lärospel bidrar därför med ett unikt och tämligen obeprövat
användningsområde. Med hjälp av detta analysverktyg kan därför en konkret kategori
av digitala läromedel utvärderas, som ett steg i ledet mot att undersöka hur
digitaliseringsarbetet fungerar i dagens svenska grundskolor.

Arbetet skrivs inom ramen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) projekt
Digitalisering — möjliggörare i framtidens välfärd, som syftar till att exemplifiera och
analysera hur olika sektioner i välfärden förändras när nya, digitala system och
processer uppstår. En del i projektet fokuserar på att ta tillvara på den potential som
finns i ny teknik. IVAs projekt ämnar även minska avståndet mellan utvecklare och
slutanvändare, så att existerande teknik kommer fler till del och gör stor nytta.
Resultaten av detta arbete kan därmed utgöra en del i granskningen av grundskolans
digitaliseringsarbete, med utgångspunkt i digitala spel som undervisningsmedel. På så
sätt kan spelens komponenter och användarsyften utvärderas, för att ge insikt och grund
för design av framtida digitala lärospel.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka potentialen hos digitala spel i undervisningen,
genom att kartlägga användningen i ett antal svenska grundskolor och analysera denna
med hjälp av en så kallad kognitiv arbetsanalys. Informationsinsamlingen kommer att
utföras genom att intervjua lärare om deras upplevelser av digitala lärospel. Två
huvudsakliga frågeställningar har formulerats för att besvara syftet, där den första
avhandlar det praktiska syftet att kartlägga området, medan den andra frågeställningen
avser den teoretiska delen av arbetet.

1. Hur upplever lärare att användningen av digitala lärospel fungerar i
undervisningen?

a. Vilka aspekter i spelens utformning behöver vidare utveckling, och kan
således anses vara skapade ur normativa eller deskriptiva ansatser?

b. Vilka aspekter i spelen skapar goda läroförutsättningar, och kan därmed
anses vara skapade ur en formativ ansats?

2. Hur kan en kognitiv arbetsanalys anpassas och appliceras på digitala lärospel i
grundskolan?

1.2 Avgränsningar

I studien undersöks digitalt spelbaserat lärande i grundskolan, med speciellt fokus på
låg- och mellanstadieutbildning. Denna avgränsning har gjorts eftersom
efterforskningar i studiens första fas pekat på att digitala lärospel används i lägre grad i
såväl högstadie- som gymnasieskola, vilket innebär att gymnasiet har uteslutits i denna
studie, och att spelanvändning i högstadieklasser undersökts i lägre grad.

Studien avgränsas ytterligare genom att förutsätta god teknisk infrastruktur i de berörda
skolorna, för att minimera fokus på problem såsom internetuppkoppling och bandbredd,
då detta inte är huvudsakligt intresse för denna undersökning.

För studiens omfattnings skull har den även avgränsats till att enbart innefatta lärande i
grundskolan; det vill säga grundsärskola, specialskola, sameskola och dylikt har inte
undersökts.

1.3 Definition av digitala lärospel

Begreppet digitala lärospel i denna rapport avser alla typer av spel som utvecklats för
undervisning, till exempel spel där eleven får vara en avatar i en spelvärld och löser
problem som relateras till kursmålen, eller enklare typer av spel med fokus på
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rätt-och-fel-uppgifter (så kallade educational games). Definitionen inkluderar även spel
som fokuserar på olika typer av färdighetsträning, men inte nödvändigtvis är specifikt
utvecklade för skola: så kallade serious games. Detta innefattar spel för arbetsträning
inom exempelvis militären, men också spel för hemmabruk, såsom Minecraft. Spelen
kan vara antingen på dator eller platta, i app eller webbläsare.

Digitala läroverktyg som saknar spelelement såsom nivåer, att samla poäng eller
liknande, har exkluderats från definitionen spel. I de fall begreppen “spel” eller
“lärospel” nämns, är det alltid digitala sådana som avses. Avsnitt 2.2.1 ger en tydligare
genomgång av digitala lärospel som begrepp.
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2. Bakgrund

Detta avsnitt avhandlar hur den svenska digitaliseringsprocessen ser ut i grundskolan,
samt redogör för tidigare forskning om digitala lärospel och tillhörande
begreppsdefinitioner. Därefter följer material insamlat via intervjuer med personer som
har särskild kompetens inom områden som rör pedagogik, digitalisering och
användning av digitala lärospel. Avsnittet syftar därmed till att ge en bild av
utgångsläget svenska skolor idag.

2.1 Den nationella IT-strategin för skolväsendet

Användningen av digitala lärospel i grundskola passar in i ett större perspektiv gällande
hur digitaliseringstrategin för svensk skola ser ut. Skolverkets läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet från år 2017 ämnade att “förtydliga skolans uppdrag
att stärka elevernas digitala kompetens” (Skolverket, 2019). I denna och senare
upplagor tydliggörs det att eleverna med hjälp av skolan ska lära sig att hantera en
alltmer digitaliserad värld: “Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex
verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.”
(Skolverket, 2019). Detta utvecklas senare genom följande:

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar
individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin
förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt
och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och
förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna
förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar
entreprenörskap (Skolverket, 2019, kursivering i original).

Digital kompetens förklaras enligt Skolverket (u.å.) som en samverkan mellan de fyra
olika aspekter som återges i figur 1 nedan:

5



Figur 1. Skolverket (u.å.) menar att det finns fyra huvudsakliga aspekter, som
tillsammans samverkar till adekvat digital kompetens.

Som framgår av figur 1 är det således en central del “att kunna använda och förstå
digitala verktyg och medier” för att eleverna ska kunna utveckla denna digitala
kompetens, vilket väl återspeglar vikten av att inkludera verktyg såsom digitala lärospel
i undervisningen.

I läroplanen beskrivs även att “Läraren ska [...] organisera och genomföra arbetet så att
eleven [...] får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling”
(Skolverket, 2019), vilket således lämnar öppet för den enskilda pedagogen att välja hur
detta ska göras i praktiken. Skolverket poängterar själva i ett hjälpdokument att detta är
ett medvetet val, baserat på faktorer som samhällets tillit till lärarkåren, och att inte i
onödan begränsa handlingsutrymmet för läraren, utan istället låta undervisningen förbli
dynamisk. I slutändan är det följaktligen “lärarens professionella och didaktiska val som
avgör hur det centrala innehållet behandlas för att uppnå syftet med undervisningen med
utgångspunkt i den aktuella elevgruppen.” (Skolverket, 2021).

För att digitala undervisningsverktyg ska kunna användas i grundskola är det en
grundförutsättning att det finns god tillgång till enheter och digital infrastruktur. Som en
del i den nationella IT-strategin föreslog Skolverket i sin rapport bland annat att varje
elev i grundskolan ska ha tillgång till en personlig enhet (så kallat 1:1) senast 2019
(Skolverket, 2016). I ett uppföljande pressmeddelande från 2019 konstaterade
Skolverket att 1:1-visionen inte uppnåtts, utan att det går 1,3 elev per enhet i
grundskolan (till skillnad från 1,8 elev per enhet år 2015). I samma pressmeddelande
poängteras dock att det är vanligare med personliga enheter ju äldre årskurser man tittar
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i, varför antalet elever per enhet alltså kan antas något högre för låg- och mellanstadiet
(Skolverket, 2019).

Sammanfattningsvis belyser formuleringen av den svenska digitaliseringsstrategin för
skola det större syftet med användningen av digitala verktyg, såsom digitala lärospel,
och vilken roll de spelar i undervisningen i stort. Det finns med andra ord en
framtidsvision om hur såväl elever som lärare ska bruka digitala verktyg i skolan, och
vilka effekter som önskas uppnås av detta.

2.2 Digitalt spelbaserat lärande

Detta avsnitt ämnar ge bakgrund och en grundläggande förståelse för digitalt
spelbaserat lärande i allmänhet. Därför presenteras här olika definitioner inom ramen
för spelbaserat lärande, liksom tidigare forskning om hur lärospel fungerar i praktiken,
och hur de bör designas.

2.2.1 Olika varianter av spelbaserat lärande

Digitalt spelbaserat lärande finns i ett flertal olika former, som kan utnyttjas till förmån
för olika slags resultat och undervisning. Chee (2016) hänvisar till Prenskys (2001)
definition av spelbaserat lärande som kombinationen av “datorspel med en stor
variation av utbildningsinnehåll” som uppnår resultat som inte är sämre än vid
användning av traditionella medel. Eftersom dator- och tv-spelande tidigare stämplats
som “slöseri med tid”, eller till och med skadligt, har inte alltid digitala former av
spelbaserat lärande ansetts som särskilt givande av utbildare och allmänheten (Berg
Marklund, 2014). När spelen blev allt mer förekommande i hemmet blev deras potential
dock mer synlig, eftersom de möjliggör bland annat kommunikation, problemlösning,
engagemang och kreativitet (Berg Marklund, 2014). Detta innebar att olika former av
digitala lärospel kunde få ett uppsving.

Det huvudsakliga elementet i digitala lärospel, som särskiljer det från andra
utbildningsverktyg, är just spelifieringen. Spelifiering innebär olika slags medel där
spelelement adderats, såsom narrativ, belöningar, utmaningar och att få omedelbar
feedback (Kapp, 2012, se Chee, 2016). Spelifiering förekommer både i fullskaliga
lärospel, men kan även appliceras på mer vardagliga aktiviteter, för att exempelvis
skapa incitament för att röra sig (Kapp, 2012, se Chee, 2016). Detta syns exempelvis i
smartklockor, där spelelement lagts till som medel för att användaren ska uppnå dagliga
hälsomål. Spelifiering behöver inte nödvändigtvis innebära digitala medier (Sjödén et
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al., 2021), men definitionen kommer uteslutande att syfta på digital spelifiering i denna
rapport.

Serious games är en undergrupp till spelifiering (Kapp, 2012, se Chee, 2016), och syftar
på digital simulering som inte är utvecklad för kommersiella syften, utan snarare för att
träna användaren på färdigheter för specifika ändamål (Annetta, 2010). En annan
definition av serious games är “spel som primärt är skapade för ett annat syfte än
underhållning.”, där Wii Sports är ett exempel på ett sådant spel, med huvudsyftet att få
människor att röra på sig (Serious Game, Wikipedia, u.å.) Ett serious game behöver inte
endast användas i skolmiljö, utan kan även finnas i andra discipliner. Annetta (2010)
exemplifierar detta med övningsspel som används inom militären, för att träna på
särskilda situationer.

Educational games eller serious educational games är en underkategori till serious
games (Chee, 2016), och syftar på spel med utbildningsinnehåll (Educational Game,
Wikipedia, u.å.). Dessa kopplar ihop simuleringsvärldar med ämnesrelaterat innehåll,
för att lättare kunna sätta lärandet i ett sammanhang som ger motiv till varför
kunskaperna kan vara nyttiga att ha (Annetta, 2010).

Figur 2. Schematisk bild över olika spelkategoriseringar.
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I figur 2 visas en schematisk bild för att visualisera sambandet mellan de olika
spelbegreppen. Alla educational games är således en variant av serious games, men för
enkelhetens skull kommer en distinktion mellan dessa två att göras. De simuleringsspel
som utvecklas för annat syfte än underhållning, men som inte har ämnesinnehåll (se
“övriga serious games” i figur 2) kommer framöver att benämnas i rapporten som
endast serious games, medan lärospel utvecklade för skola benämns som educational
games.

De digitala lärospel som har använts av respondenterna i denna undersökning tillhör
kategorierna educational games eller serious games, där de flesta av spelen som nämns
av lärarna faller under kategorin educational games. Några av lärarna har även använt
sig av Minecraft, som är det enda serious game som använts av respondenterna i denna
studie. Därför kommer det att tydliggöras när lärarna använt sig av Minecraft, medan
resten av spelen förblir onämnda. Anledningen till detta är skillnaden i speluppbyggnad
mellan de andra lärospelen och Minecraft. För att ge en bättre förståelse för de två
speltyperna serious games och educational games jämförs Minecraft nedan med ett
påhittat exempel av ett educational game, benämnt “EG1”:

EG1 är ett educational game där eleven spelar som en avatar i form av en utomjording.
Denne måste lösa diverse uppdrag och klara matematikuppgifter för att ta sig vidare i
spelvärlden. Uppgifterna är av rätt-och-fel-karaktär: eleven måste svara korrekt för att
fortsätta spela eller för att få fler poäng. Om tillräckligt många poäng samlas kan eleven
köpa nya kläder och attiraljer till avataren. Läraren kan efter spelstunden titta på data,
som samlats in med hjälp av AI i spelet, om hur eleven presterat och vilka uppgifter
denne klarat, samt vilka som kräver mer repetition. I vissa educational games spelar
eleven, till skillnad från EG1, inte som någon avatar. Det rör sig då om en spelifierad
uppgiftsmiljö som bygger på att svara korrekt på uppgifter, vilket genererar stjärnor
eller poäng.

Minecraft är ett serious game, där användaren istället går runt i en öppen värld och kan
bygga olika konstruktioner, vilket kan jämföras med en digital version av lego. Till
skillnad från EG1 är inte Minecraft riktat till ett specifikt skolämne, och det finns inga
direkta ämnesfrågor inkluderade i spelet. Istället är det upp till läraren att välja hur hen
vill använda Minecraft för att återkoppla till olika kunskapsmoment. Detta skapar stora
friheter vid användning, vilket gör att det är lämpligt som simuleringsverktyg både för
exempelvis geometri, matematik och historia.

2.2.2 Vad bör ett digitalt lärospel innehålla?

Många av de digitala lärospel som finns på marknaden idag fokuserar på tidseffektivitet
och träffsäkerhet: att få rätt svar på kortast möjliga tid (Chee, 2016). Dessa spel medför
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att processen bakom lärandet bortses till förmån för de resultat i form av korrekta svar
som lärospelet levererar. I dessa spel saknas moment som ger eleverna bakgrund eller
förståelse för vad de lärt sig, eftersom de oftast inte berättar varför svaren i spelen var
rätt (Chee, 2016). Chee (2016) ställer därför frågan om vad som egentligen räknas som
ett digitalt spel, och vad som i själva verket endast är flervalsfrågor och quiz i digital
form.

Med grund i detta är det relevant att fråga hur ett digitalt lärospel bör utformas för att bli
välfungerande, och för att optimera lärandet. Det är enligt Annetta (2010) viktigt med
ett flertal komponenter i educational games för att skapa gynnsamma förhållanden för
lärande. Ujita et al. (1996), refererad i Lu och Lien (2019), menar att när lärandet
integreras i en medryckande berättelse kan känslan av motivation öka. En central del i
detta är att ge spelaren en känsla av identitet: att ge upplevelsen av att vara en del av
spelmiljön, vilket möjliggörs av användningen av avatarer (Annetta, 2010). I och med
avatarerna kan spelaren gå in i en specifik karaktär, vilket enligt Annetta (2010) gör
dem mer investerade i spelet. (Chee, 2016) refererar till Abt (1987/1970), som
ytterligare betonar vikten av identitetskänsla i spelet, och menar att det finns ett
samband mellan rollspel och lärande. Känslan av identitet ger i sin tur engagemang och
motivation till att spela (Annetta, 2010). Engagemang bidrar till att försätta spelaren i
flow, vilket är ett speciellt tillstånd av fokus, där användaren går in i spelet så pass starkt
att känslan av självmedvetande försvinner, och spelaren känner sig i kontroll över
uppgifterna som behöver utföras. Annetta (2010) beskriver åtta karaktärsdrag som
infinner sig när en person är i ett tillstånd av flow:

1) Känslan av att aktiviteten kan slutföras framgångsrikt,
2) Spelaren kan fokusera fullt på aktiviteten,
3) Aktiviteten har tydliga mål,
4) Aktiviteten tillhandahåller snabb feedback,
5) Spelaren är djupt engagerad i aktiviteten,
6) En känsla av kontroll över handlingarna är nödvändig för att

utföra aktiviteten,
7) Självmedvetenheten försvinner under flow, och
8) Tidsuppfattningen förändras.

Flowet störs vid låg användarvänlighet eller olämpliga utmaningar. Utöver detta är
feedback viktigt i utbildningsspel, som ger användaren information om nuvarande
spelprogression, samt vad som kan förbättras för att klara framtida uppgifter (Annetta,
2010).
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En av utmaningarna med att designa ett bra lärospel är att se till att spelaren gör
framsteg, men samtidigt blir belönad (Annetta, 2010). För att försättas i den högsta
nivån av flow behöver en viss mån av frustration existera, när utmaningen är svår men
samtidigt underhållande. Detta benämns som behaglig frustration, och när detta
tillstånd uppnås menar somliga att djuplärandet sker (Annetta, 2010). Tan. et al (2013,
se Jabbar & Felicia, 2015) betonar att dessa moment måste motsvara elevernas
kunskapsnivå för att inte skapa så hög frustration att lärandet försvåras. Nivån måste
öka efter spelarens takt för att hålla spelaren i flow, vilket är något AI kan hjälpa till
med (Annetta, 2010). Vidare beskrivs educational games som att fungera optimalt när
användaren inte inser att de lär sig, något Annetta (2010) kallar för stealthy learning.

Lärospelen bidrar också med möjligheten för spelaren att självreglera hur mycket
information man tar in, vilket ökar chanserna för långsiktigt lärande (Annetta, 2010).
Materialet måste vara meningsfullt för att sparas i långtidsminnet, och måste däröver
aktivera tidigare kunskaper. Genom assimilering kan lärandet ske när användaren
sammanlänkar nya erfarenheter med redan existerande erfarenheter och kunskaper. Om
lärandet i educational games kan skapa kopplingar mellan verklighet och virtuella
världar, kan dessa bidra med långsiktigt lärande (Annetta, 2010).

2.2.3 Lärande eller lekande?

Barnets upplevelse kring spelandet är en viktig faktor att ta hänsyn till vid utveckling
och användning av digitala lärospel. Lu och Lien (2019) har i en studie undersökt
barnens uppfattning om huruvida de leker eller lär sig när de använder sig av digitala
lärospel, och fann att barnen till en hög grad kände att de både lärde sig och lekte. Lu
och Lien (2019) betonar dock att de inte kan vara säkra på att spelet som använts i
studien kan anses vara representativt.

I samma studie undersöks även fenomenet upplevd självförmåga: känslan av vad man
klarar av, och Lu och Lien (2019) menar att individer är mer benägna att engagera sig i
uppgifter där de upplever en hög självförmåga. Med hjälp av läromiljöer som stärker
engagemanget, såsom spelmiljöer, kan elever därför lära sig med en högre grad av
upplevd självförmåga och därmed förbättra läroresultaten. Resultaten av Lu och Liens
(2019) studie pekar på att en högre uppfattning av både lärande och lekande samtidigt
skapar en högre känsla av självförmåga, vilket i sin tur kan ge bättre förutsättningar för
lärandet i sig.

2.2.4 Digitala spel och läropotential

Vissa egenskaper som är unika för digitala lärospel har visat sig skapa möjligheter för
lärande, vilket har lyfts i tidigare forskning. En stor studie betonar lärospelens potential
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och hur de effektiviserar många aspekter av lärandet, såsom att lära sig koncept och att
forma attityder (Clark, Tanner-Smith, Killingsworth, 2016, se Lu och Lien, 2019). Lu
och Lien (2019) syftar även till en rad andra studier som visat hur virtuella miljöer,
spelbaserade läromedel i synnerhet, har stor inverkan på inlärningen.

Mot bakgrund av ovanstående kan det således finnas stor behållning med att inkludera
digitala lärospel i undervisningen. Chee (2016) påpekar dock att jämförandet av spel
med konventionella lärometoder kan vara ett misstag, eftersom detta inte frigör spelens
fulla potential. Spelen måste därför nyttjas utefter dess egna egenskaper och
möjligheter.

Figur 3. Spelet måste integreras som ett arbetsmoment i en större undervisningsprocess,
där det finns utrymme för eftertanke (Berg Marklund, 2014, s. 9).

Berg Marklund (2014) understryker detta genom att påpeka att spel kan göra mycket,
men inte allt, på en gång. Lärare måste därför aktivt planera var i
undervisningsprocessen det är lämpligt att implementera spel, och se till att spelstunden
mynnar ut i reflektion (se figur 3). Det måste däröver finnas förståelse för hur spelet
passar in i skolmiljön överlag, och vilka resurser som finns tillgängliga (Berg Marklund,
2014).

En vanlig missuppfattning inom diskussionen för spelbaserat lärande gäller
föreställningen att dagens elever är så kallade digitala infödingar: att de skulle ha en
slags medfödd kompetens för teknik, och därför redan är införstådda med hur digitala
spel fungerar. Berg Marklund pekar dock på att detta är en förenklad bild, och att
spelvana och färdighet varierar hos eleverna, precis som i andra kunskapsområden
(Skolverket, 2016). Berg Marklunds forskning har exempelvis visat att många elever
hade svårt att förstå sig på spelets gränssnitt (Skolverket, 2016). Spel är ett verktyg som
vilket annat som helst; det har begränsningar som behöver beaktas för att kunna
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användas effektivt, och kräver tid för att förstås och användas korrekt (Berg Marklund,
2014). Berg Marklund (2014) menar vidare att det är svårt att designa ett spel som
passar alla elevers behov. Att ge alla elever samma förutsättningar ställer också höga
krav på läraren, som måste anta roller såsom tekniksupport och spelledare utöver sin
roll som ämnespedagog (Skolverket, 2016).

2.3 Digitala spel i svensk skola idag

För att få en övergripande bild av digitaliseringsläget i svenska skolor just nu har
inledande intervjuer genomförts med personer som har kunskap om i
digitaliseringsarbete i skola, eller som forskat inom pedagogik och/eller digitala
lärospel. För att undvika förväxling med det empiriska material som används till
studiens resultatdel redovisas dessa intervjusvar i detta avsnitt.

Med en ökad digitalisering i skolan öppnas möjligheterna för användandet av
spelbaserat lärande. Kristina Alexanderson (intervju, 2021) menar dock att
användandet av digitala spel i skolan är en marginell företeelse, och att det är en i
mängden av en rad innovationer som förutspåtts förändra lärandet i grunden. I många
fall är det tekniska problem som sätter stopp för användandet, eftersom skolornas
infrastruktur är otillräcklig med avseende på internet och bandbredd (Jensinger,
intervju, 2021). Magnus Blixt (intervju, 2021) berättar att han tycker att
spelutvecklingen har gått förvånansvärt långsamt, och att till exempel funktionen med
självrättande och adaptiva spel inte alls har kommit så långt som vissa kanske tror.
Samtidigt beskriver han hur det börjar bli bättre. Tidigare var många spel av
rätt-och-fel-karaktär, där eleverna snabbt lärde sig mönstret för vilken kryssruta som
innehöll rätt svar, något som Blixt menar börjar förbättras. Lärare är ofta också benägna
att lägga skulden på sig själva istället för tekniken (Alexanderson, intervju, 2021). Det
finns också i många fall ett bristande intresse för IT och teknik i form av spel bland
lärare, vilket resulterar i att användning av teknik riskerar att ske endast för att uppfylla
krav på digitalisering, utan att det bidrar med några egentliga fördelar för lärandet
(Jensinger, intervju, 2021).

Det spelbaserade lärandet har potential som ligger utanför den traditionella
undervisningen, eftersom det finns möjlighet att använda sig av nya typer av verktyg
såsom digitala rollspel (Alexanderson, intervju, 2021). Edward Jensinger (intervju,
2021) ser dock en nackdel med mer invecklade spel såsom rollspel, eftersom det kräver
att läraren lägger ned oproportionerligt mycket tid på att lära sig att använda läromedlet.
Jonas Linderoth (intervju, 2021) understryker denna problematik genom att betona att
lärare däröver måste ta på sig ett flertal roller vid undervisning, såsom spelledare och
teknisk support. Han berättar om hur digitala spel fungerar vid simuleringar inom
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försvaret. Där arbetar flertalet spelutvecklare, spelledare och instruktörer på heltid
jämsides med de kadetter som spelar, för att kontinuerligt bedöma vilka moment som
behöver vävas in i de digitala spelen. Linderoth (intervju, 2021) menar att detta samspel
krävs för att digitala spel ska kunna uppnå sin fulla potential, vilket kräver resurser som
inte är möjliga att införskaffa i ett klassrum. Vidare menar Linderoth att det finns ett
dilemma i användningen av digitala lärospel. Han menar att de flesta som designar
lärospel vill få användaren att uppnå tillståndet flow, men att flow är oförenligt med den
reflektion eleven måste göra för att kunna ta till sig kunskap ordentligt. Detta beror,
enligt Linderoth, på att när användaren försätts i flow är denne helt inne i spelet och
glömmer allt annat, vilket inte går att kombinera med reflektion och kritiskt tänkande.
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3. Teori

För att granska brister och potential i de digitala spel som används i undervisning i
svenska skolor kommer teori om teknikutveckling med grund i arbetsanalys att
appliceras. Vicente (1999) har identifierat tre olika typer av arbetsanalys utifrån
Rasmussens (1997a, se Vicente, 1999) indelningar, vilka kommer att redogöras för i
följande underavsnitt.

De tre ansatserna som presenteras nedan kommer att användas för att kategorisera
aspekter i digitala spel, där den formativa ansatsen är den eftersträvansvärda (Vicente,
1999), vilket redogörs för mer i avsnitten nedan. Den formativa ansatsen mynnar ut i en
modell för CWA, kognitiv arbetsanalys, där insamlad data infogas för att hitta tekniska
syften på olika nivåer i spelsystemet. För att kunna applicera den data som samlats in,
där en stor del består av beskrivningar av upplevelser och mentala processer, snarare än
strikt tekniska effekter, har det teoretiska ramverket behövt anpassas för detta syfte. Hur
ramverket har modifierats redogörs för i avsnitt 4.2.

Intresset för denna studie ligger inte i att kategorisera specifika spel enligt de tre
ansatserna nedan, utan syftar snarare till att synliggöra vilka olika huvuddrag som
återfinns i ett flertal digitala spel, som kan främja lärande eller underlätta arbetsbördan
för lärare, samt vilka koncept som kräver vidare utveckling. På så sätt är tanken att
utvärdera hur spel kan utvecklas och användas för att skapa gynnsamma effekter i
skolan.

3.1 Tre ansatser till teknikutveckling

För att utveckla välfungerande tekniska system används ofta arbetsanalys, för att
identifiera behov i en viss arbetsmiljö och i och med detta kunna bestämma vilka
komponenter som ska inkorporeras i nya designer. Det finns flera typer av arbetsanalys,
med grund i olika synsätt och utvärderingsmetoder. Vicente (1999) beskriver tre olika
ansatser för teknikutveckling: normativ, deskriptiv och formativ arbetsanalys. De två
förstnämnda är flitigt använda inom teknikutveckling, men har visat sig ha brister som
medför att systemen som designas utefter dessa ofta innefattar icke önskvärda
egenskaper. För att kringgå svagheterna i de normativa och deskriptiva ansatserna, och
undvika felaktigheter i systemen, lyfts den formativa ansatsen fram (Vicente, 1999).

15



Figur 4. Normativ, deskriptiv och formativ ansats till teknikutveckling. De normativa
ansatserna antar ideala sätt för användaren att bruka teknik, medan de deskriptiva

utgår från faktiska procedurer. Formativa ansatser hittar istället systemets
begränsningar, vilket medför teknik som skapar mer flexibilitet vid användning.

Figur 4 illustrerar huvudkoncepten i de tre olika ansatserna, där den formativa ansatsen
ligger i skärningspunkten mellan den deskriptiva och normativa ansatsen. Den
formativa ansatsen syftar därmed till att ta med sig gynnsamma egenskaper från de två
andra analysmetoderna, och samtidigt utveckla strategier för att undgå de fallgropar
som dessa kan skapa. På så sätt skapas ett genomgående systemtänk som beaktar både
mänskliga och tekniska faktorer när ny teknik utvecklas, och samtidigt tar hänsyn till
den miljö systemet kommer att befinna sig i.

3.1.1 Den normativa ansatsen

Arbetsanalys ur ett normativt perspektiv avser att besvara frågan om hur ett system
borde bete sig (Vicente, 1999). Ett typexempel på normativa arbetsanalyser är
uppgiftsanalyser, som undersöker vilka uppgifter arbetare måste utföra inom ett system
för att slutföra ett jobb. Uppgiftsanalysen innefattar identifiering av vad som måste
göras, och syftar ofta till att hitta det ideala sättet att utföra jobbet på. Det finns två typer
av uppgiftsanalys: instruktionsbaserad och villkorsbaserad, där instruktionsbaserad är
den övervägande mest använda (Vicente, 1999).
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Instruktionsbaserade uppgiftsanalyser utmynnar i detaljerade instruktioner om hur
uppgifter ska utföras. Dessa baseras på identifieringen av sekvenser av handlingar för
att kunna fullfölja en uppgift, samt den tidslinje som följs (Vicente, 1999).
Instruktionsbaserade ansatser förväntar sig det mänskliga felandet, och garderar sig
genom att skapa “korrekta” tillvägagångssätt, vilka sedan byggs in i det datorbaserade
arbetsflödet (Vicente, 1999).

Villkorsbaserade uppgiftsanalyser specificerar endast systemets mål och restriktioner.
De erbjuder mer frihet för användaren, men är sämre lämpade för krav ställda av
oförutsedda händelser, vilket förklaras mer djupgående nedan. Villkorsbaserade ansatser
har en mer optimistisk människosyn än instruktionsbaserade, och tillåter användaren
friare medel att nå målen. Att ge människor möjlighet att engagera sig i utforskande
beteenden främjar lärandet, skapar flexibilitet, och bidrar till bättre hälsa (Vicente,
1999). Vidare menar Vicente att flexibiliteten kan medföra ny designfunktionalitet,
vilket kan förbättra produktiviteten.

Instruktionsbaserad uppgiftsanalys är, i jämförelse med villkorsbaserad, mer begränsad
till den enhet som förmodas användas enligt de detaljerade instruktionerna. Detta
innebär att antaganden om enhetens design måste göras redan innan analysen påbörjas.
Det skapar följande dilemma: att ta reda på “vad arbetaren måste göra” blir både frågan
inför designprocessen, samt svaret på frågan när processen är klar. En
instruktionsbaserad uppgiftsanalys görs med andra ord för att lista ut hur en enhet ska
designas, samtidigt som de initiala antaganden som görs angående enheten kräver att
man redan vet hur denna fungerar (Vicente, 1999).

Ett system kan vara olika grader av öppet eller stängt (Vicente, 1999). Ett mer stängt
system är isolerat från sin miljö och mer mottagligt för instruktionsbaserade
uppgiftsanalyser, eftersom arbetsförhållanden är kända och det då är enklare att
uppskatta de sekvenser och den tidslinje som utgör grund för instruktionerna. I stängda
system kan det vara viktigare att fokusera på att minska det mänskliga felandet, varför
detaljerade instruktioner kan bli användbara. Ett mer öppet system är mer känsligt för
externa störningar, och därför sämre anpassade för instruktionsbaserade
uppgiftssanalyser. Vid systemanvändning uppstår alltid kontextberoende variablitiet,
vilket innebär att olika miljöer bidrar med störningsmoment som inte kan förutses vid
systemdesignen. Ett öppet system har således mer kontextberoende variabilitet än ett
stängt, vilket ställer högre krav på arbetares adaptiva förmåga, då de måste kunna
anpassa sig efter fler oförutsedda situationer i realtid.

Instruktionsbaserade arbetsanalyser är detaljerade och precisa, och kan därför inte ta
hänsyn till alla uppsättningar av handlingar i olika situationer. Den kontextberoende
variabiliteten underskattas således, vilket kan leda till oanvändbara eller ineffektiva
datorbaserade informationssystem. Villkorsbaserade uppgiftsanalyser ger arbetare mer
frihet än instruktionsbaserade metoder, och skulle därför kunna antas ge upphov till
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bättre gardering för oväntade händelser. Metodens målbaserade perspektiv antar dock
att tydliga mål alltid är identifierbara, vilket inte är fallet, och detta innebär en
grundläggande problematik med villkorsbaserade analyser. I det fall en oväntad
händelse uppstår, och händelsens ursprung inte går att veta på förhand; vad är då målen
i systemet, och vilket problem är det som ska lösas? Detta dilemma medför att
villkorsbaserade uppgiftsanalyser, trots sin flexibilitet, inte heller kan anses hantera
externa störningar särskilt bra. En av de fundamentala svagheterna i normativa
uppgiftsanalyser i allmänhet är därmed hanteringen av oväntade händelser. En så kallad
arbetsdomänanalys kan hjälpa till att överbrygga uppgiftsanalysens brister (Vicente,
1999).

Uppgiftsanalys grundar sig i de mål som ska uppfyllas och hur de ska utföras — vad
arbetaren gör. Arbetsdomänanalys baseras istället på strukturen av systemet — vad
arbetaren utför uppgifterna på. I och med detta beskrivs systemets förmågor, vilket
bidrar till större frihet för hur operatören utför sina uppgifter. För att optimera
arbetsanalys, med grund i de svagheter och styrkor normativ arbetsanalys bidrar med,
bör följaktligen både arbetsdomänanalys och villkorsbaserade uppgiftsanalystekniker
ingå i de förbättrade, formativa metoderna (Vicente, 1999).

Sammanfattningsvis har de normativa metoderna ett antal brister som behöver hanteras.
Detta innefattar exempelvis hur den kontextberoende variabiliteten underskattas, och
därmed resulterar i system utan tillräcklig hanteringsförmåga för oförutsedda
situationer. Detta beror delvis på att de instruktionsbaserade uppgiftsanalyserna medför
en sluten design som minskar flexibiliteten för användaren, vilket även kan bidra till
oanvändbara system. Slutligen är normativa uppgiftsanalyser beroende av den enhet de
designas för, vilket skapar en problematik redan i början av designprocessen och
försämrar flexibiliteten i det nya systemet.

3.1.2 Den deskriptiva ansatsen

Till skillnad från normativa ansatser, som förespråkar hur en arbetare borde bete sig,
undersöker deskriptiva ansatser hur arbetarna faktiskt beter sig i praktiken (Vicente,
1999). Normativa ansatser brukar beskrivas som fokuserade på uppgifter, och
deskriptiva som fokuserade på aktivitet. Syftet med deskriptiva analyser är att uttyda
nuvarande arbetsprocedurer, för att dessa ska finnas att tillgå vid design av nya system.

I en deskriptiv fallstudie, som studerat hur arbetare fattar beslut i pressade situationer,
indikerar resultatet att mekanismerna bakom arbetares beslutsfattande skiljer sig från
hur normativa beslutsteorier är uppbyggda. Ytterligare fallstudier bekräftar att
normativa procedurer endast är ett ideal och inte överensstämmer med hur uppgifter
utförs i verkligheten. Studierna belyser att arbetsprocesser är multidimensionella, och
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byggs upp och förändras med inflytande av historiskt kulturella faktorer.
Arbetsuppgifter utförs dessutom ofta i grupp med hjälp av koordination och
kommunikation, eller under tidspress och med begränsningar som medför att expertis
måste utvecklas. Insikterna från dessa fallstudier pekar på att arbetare inte bör följa de
detaljerade anvisningarna från normativa ansatser fullt ut vid arbete i öppna system
(Vicente, 1999).

Flera discipliner vittnar om att deskriptiva arbetsanalyser kan vara nyttiga för att förstå
hur nuvarande arbetsprocedurer ser ut, men är otillräckliga för att användas till design
av nya system (Vicente, 1999). När teknik skapas med grund i analys av nuvarande
arbetsprocedurer kommer, på grund av arbetares adaptiva förmågor, nya förutsättningar
och möjligheter att skapas i samband med användandet av den nya enheten, vilket i sin
tur förändrar den arbetsuppgift för vilken tekniken skapats (Vicente, 1999). Redan vid
lansering riskerar således ett nytt arbetssätt att snabbt bli förlegat, och kräva ytterligare
uppgiftsanalys och designarbete. Beroendeförhållandet mellan arbetares uppgifter och
artefaktdesign kallas för en uppgifts-artefaktcykel, och innebär att en deskriptiv ansats
alltid riskerar att placera designers ett steg efter sina uppfinningar när designen baseras
på nuvarande arbetsprocedurer (Vicente, 1999).

Vicente (1999) menar att den deskriptiva arbetsanalysen innebär att undersöka ett
befintligt arbetssätt, som i sin tur kan delas upp i två delar: funktionella handlingar och
så kallade kringaktiviteter. Funktionella handlingar är de handlingar som för
verksamheten framåt, exempelvis att bevaka vattenflödet ut ur en tank. Kringaktiviteter
däremot, är tillfälliga lösningar som praktiseras för att komma runt problem som
uppstår på grund av otillräcklig systemdesign. Ett exempel på en kringaktivitet kan vara
att en arbetare regelbundet vrider på en automatiserad ventilratt, eftersom arbetaren vet
att den brukar kärva. Ett problem som kan uppstå ifall nya system formges med enbart
en deskriptiv ansats som grund, är att det nya systemet utvecklas för att både tillgodose
de funktionella handlingarna och kringaktiviteterna. Det nya systemet riskerar således
att helt eller delvis fokusera på fel mål, istället för att som i fallet ovan, lösa problemet
med den kärvande ventilratten.

Eftersom deskriptiva ansatser ofta är beroende av en befintlig enhet, ärvs felaktigheter
från nuvarande procedurer ned (Vicente, 1999). Detta leder till svagheter i det nya
systemet i form av enhetsberoende och ofullständighet. För att kringgå
uppgifts-artefaktcykeln krävs en formativ arbetsanalys, med hjälp av modellering av
inneboende arbetsrestriktioner, som utvecklas mer i avsnitt 3.1.3.
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3.1.3 Den formativa ansatsen: kognitiv arbetsanalys

Både de normativa och deskriptiva ansatserna utgår ifrån befintlighet: befintlig teknik,
eller befintligt arbetssätt. En formativ ansats inleder istället med att titta från ett annat
perspektiv: att identifiera de krav som ställs, både på verksamhets- och systemnivå, för
att en ny design ska kunna underlätta arbetet på ett effektivt sätt (Vicente, 1999). Efter
att kraven specificerats kan den formativa ansatsen hjälpa till att utesluta en hel del
designalternativ, och lämnar således mycket flexibilitet i de designalternativ som
kvarstår.

Vicente (1999) skriver att analysmetoden utvecklats för att täcka ett brett spektrum av
sociotekniska system — allt ifrån mer sociobetonade system (exempelvis
aktiemarknaden) till mer tekniskt tunga system (exempelvis kärnkraftverk).
Fortsättningsvis menar Vicente att det i litteraturen finns främst två, vitt skilda,
vedertagna begrepp för de människor som arbetar i sociotekniska system: inom området
människa-data-interaktion används ofta benämningen “användare”, medan det inom
området human factors snarare talas om “operatörer”. För att betona att en kognitiv
arbetsanalys är applicerbar inom båda dessa områden, har Vicente (1999) valt att
använda begreppet “arbetare”, och således kognitiv arbetsanalys.

Ett sätt att ta sig an en formativ ansats, är genom att göra en så kallad kognitiv
arbetsanalys. Grundtanken med en kognitiv arbetsanalys i ett stort, sociotekniskt
system, är att tänka in slutanvändaren som en flexibel, adaptiv problemlösare, som
redan i systemdesignen ges möjlighet att lösa oförutsedda problem som kan uppstå
lokalt (Vicente, 1999). Vicente (1999, s. 121, kursivt i original) betonar detta ytterligare:

Rather than merely expecting workers to be adaptive actors, we should instead
deliberately design computer-based information systems to help workers be effective
and reliable adaptive actors. [...] CWA is all about designing for adaptation.

Det finns fem faser i en CWA, där de första tre faserna tar hänsyn till tekniska
begränsningar, och de senare faserna avser de mänskliga begränsningar som finns i
designen av ett stort, öppet, sociotekniskt system (Vicente, 1999). Faserna innefattar
följande nivåer:

1. Arbetsdomän
2. Kontrolluppgifter
3. Strategier
4. Social organisation och samarbete
5. Arbetarkompetenser

Den första fasen av en kognitiv arbetsanalys avser det system som ska kontrolleras, och
identifierar ramvillkor för detta. Precis som en bibliotekarie inte kan hämta en bok som
inte finns inne på biblioteket, utgör systemet självt en första barriär för vad det kan
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uträtta (Vicente, 1999). Denna rapport rör sig endast i denna första fas, nämligen i
arbetsdomänen. Arbetsdomänen beskriver det system som ska användas, och som utgör
själva ramen för analysen. Vicente exemplifierar detta med området kärnkraft: här vore
själva kraftverket arbetsdomänen (Vicente, 1999). På den här nivån spelar det ingen roll
vem som använder systemet, vilken situation eller uppgift det rör sig om, eller hur
gränssnittet ser ut. En arbetsdomänanalys ska kartlägga vad som är möjligt att göra
inom ramen för domänen. Resterande faser berör de mål som ska uppfyllas, strategier
för att nå målen, hur dessa tar form på organisatorisk nivå samt vilka
användarkompetenser som krävs för att uppnå detta. Eftersom denna studie inte avser
att analysera systemet på alla nivåer kommer dessa endast illustreras mer överskådligt i
figur 5 nedan.

Figur 5. Schematisk bild över hur frihetsgraderna i systemet minskar för varje fas i den
kognitiva arbetsanalysen. (Vicente, 1999, s. 116, översatt av förf.)

För varje fas i analysen minskar antalet frihetsgrader i systemet, något som
exemplifieras i figur 5 ovan. Figuren visar alla fem faser, trots att endast den första
fasen är av relevans i denna rapport, för att ge en bild av hur en fullskalig CWA kan se
ut. Varje ellips motsvarar en fas i arbetsanalysen, och utgör en uppsättning ramvillkor,
som ärvs av alla inre ellipser. Figuren visar de olika kontrolluppgifter och strategier som
kan finnas i en arbetsdomän, och hur de tar form. Den yttersta cirkeln representerar den
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översta nivån, arbetsdomänen. Figuren har av utrymmesskäl komprimerats till att endast
fördjupa sig i “kontrolluppgift 2”, och fortsatt enbart i “strategi A”.

Figur 6. Tydligt definierade ramvillkor möjliggör dynamiskt beslutsfattande där
användaren själv kan avgöra vilken handlingsbana som är lämplig. (Vicente, 1999, s.

123, översatt av förf.)

En CWA illustrerar det sociotekniska systemet som en uppsättning av inneboende
arbetsrestriktioner, som definierar gränserna för handling i systemet. Dessa inneboende
arbetsrestriktioner är situationsbereonde, och utgör villkor för hur användaren kan bete
sig i systemet. Om uppsättningen villkor kan identifieras vid analys, och inkorporeras i
systemdesignen på ett bra sätt, möjliggörs också för slutanvändaren att utföra sitt arbete
på ett flexibelt och agilt sätt, oavsett vilka oförutsedda hinder som kan uppstå.
Systemets inneboende arbetsrestriktioner skapar då ett möjligt handlingsutrymme som
arbetarna kan röra sig inom, där de har frihet att välja olika vägar för att justera sig efter
nuvarande förhållanden, eller för att nå sitt mål, se figur 6. Beroende på den aktuella
situationen i systemet kan användaren själv identifiera en adekvat handlingsbana och
agera därefter. Olika användare kan på så sätt välja olika vägar för att nå samma mål.
Systemets ramvillkor möjliggör således flexibilitet, men styr också vilket agerande som
är möjligt. Tydligt definierade systemrestriktioner kan således förse användaren med
den anpassningsförmåga som krävs för att hantera kontextberoende variabilitet, och
således att färdigställa designen av systemet, vilket är en av de viktigaste aspekterna
inom CWA (Vicente, 1999).
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3.1.4 Arbetsdomänmatrisen

För att underlätta utförandet av en arbetsdomänanalys, det vill säga den första fasen av
en CWA, kan man ta till en så kallad abstraktions-/dekompositionsmatris. För enkelhets
skull kommer denna hädanefter hänvisas till som en arbetsdomänmatris. Genom att
dela upp det sociotekniska system som undersöks i flera komponenter enligt givna
abstraktions- respektive dekompositionshierarkier, och placera dem i tabellen, kan
systemet förstås på ett mer överskådligt sätt. Att gå sidledes i tabellen kan liknas med
att zooma in eller ut ur systemet, för att antingen kunna observera systemet på
detaljnivå, eller få syn på övergripande delar av arbetsdomänen (Vicente, 1999).

Figur 7. Arbetsdomänmatris för ett DURESSS II-system. (Vicente, 1999, s. 173 ff.,
Vicentes figurer 7.12-7.15 sammanslagna, förenklade och översatta av förf.)
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En arbetsdomänsmatris delas vanligen upp i fem rader (abstraktionshierarkier)
respektive tre kolumner (dekompositionshierarkier). För att exemplifiera hur en sådan
byggs upp presenteras i figur 7 en förenklad och översiktlig bild av systemet DURESS
II (DUal REservoir System Simulation). DURESS II är en simulering, en
termohydraulisk processkontroll-mikrovärld, som används för att representera olika
fysiska skeenden i industriella processer. Systemet består av en uppsättning
vattenreservoarer, pumpar och ventiler. Ett av huvudsyftena med simuleringen kan
exempelvis vara att bibehålla önskad temperatur i vattenreservoar A, och samtidigt göra
förändringar i olika komponenter i systemet för att förstå hur systemet som helhet
påverkas (Vicente, 1999).

Att genomföra en CWA med hjälp av en arbetsdomänmatris kan alltså underlätta
systemtänket för designern: små delkomponenter (längst ner till höger i tabellen) kan
hanteras, utan att förståelse förloras för hur dessa hänger ihop med systemets
övergripande syften (längst upp till vänster i tabellen).

I tabellen hanteras i sidled dekompositionshierarkier, som illustrerar systemets nivåer
från helhet till delar. Detta kan göras i fler kolumner än tre, men ofta räcker det med
just System — Delsystem — Komponent.

Figur 8. Exempel på en enkel dekompositionshierarki. (Vicente, 1999, s. 161, Vicentes
figur 7.9 a) översatt och justerad 90° av förf. )

I en korrekt dekompositionshierarki, behöver alla högernoder alltid utgöra en del av sin
närmaste vänsternod. På samma sätt ska en vänsternod alltid kunna delas upp i alla sina
närmaste högernoder. I figur 8 visas detta tydligt: en bil kan alltid delas upp i (bland
annat) däck och batteri, precis som däck och batteri alltid är en del av en bil.
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Figur 9.  Exempel på en enkel abstraktsionshierarki. (Vicente, 1999, s. 161, Vicentes
figur 7.9 d) & 7.10, översatta och sammanslagna av förf.)

I vertikalt led i tabellen hanteras abstraktionshierarkier, som beskriver hur mål kan
uppnås med olika medel. Vicente (1999) exemplifierar en sådan hierarki med figur 9
ovan. Den översta noden, “värme”, är ett slutmål, som alltid ska kunna uppnås genom
någon av undernoderna. Undernoderna utgör strukturella medel, där varje nod beskriver
ett objekt som möjliggör att noden ovan uppnås. I figur 9 ovan illustreras att “värme”
till exempel kan uppnås med en “eldstad” eller “värmepanna”. Objektformen i det
strukturella medlet anses viktigt, för att särskilja från till exempel uppgiftsanalyser, som
istället bygger på handlingar.

Ytterligare ett hjälpmedel när abstraktionshierarkin ska nedtecknas, är tre
målorienterade frågor: varför? — vad? — hur? som alla bör ställas i varje nod. Detta
illustreras som en frågestapel till vänster i figur 9 ovan. Frågan “vad?” besvaras med
noden på samma nivå. I exemplet nedan är det “värme”, som besvarar frågan. Alla
övernoder till “värme” ska nu kunna besvara frågan “varför värme?”. I en mer
detaljerad tabell hade en övernod kunnat läsa “komforttemperatur hemma”. Noden
“värme” krävs för att kunna uppnå det övergripande slutmålet komforttemperatur i
hemmet. Alla undernoder till “värme”-noden ska kunna besvara frågan “hur uppnås
värme?”. I exemplet nedan kan värme uppnås med hjälp av en eldstad, och/eller med
hjälp av en värmepanna. Om frågestapeln istället flyttas ned ett steg, så besvaras frågan
“vad?” av dels “eldstad” och dels “värmepanna”, vars övernod “värme” alltså ska
besvara frågan “varför eldstad?”, respektive “varför värmepanna?”. Beroende på
system kan tabellen fyllas på med ännu fler undernivåer, som alla bör vara ett ytterligare
mer konkret, strukturellt medel, för att uppnå sin närmsta övernod.
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I arbetsdomänmatrisen visualiseras abstraktionshierarkin vanligen i fem olika nivåer.
Dessa redogörs för nedan:

Funktionellt syfte: Den översta raden i tabellen. Exemplifieras i figur 7 med
“Temperatur i vattenreservoar”. Huvudsyftet, den funktion systemet syftar till, är alltså
att bibehålla en konstant temperatur i systemet. Eftersom vi rör oss i arbetsdomänen
hålls rutorna fria från uppgifter och fokuserar på objekt i systemet. Notera skillnaden
mellan “Temperatur i vattenreservoar” och “Bibehålla temperaturen i
vattenreservoaren”.

Abstrakt funktion: Nästa rad i tabellen behandlar fortfarande temperaturen i
vattenreservoaren, men på ett något mer konkret sätt. Hur bibehålls syftet, “temperatur i
en vattentank”? Tabellen besvarar detta genom den abstrakta funktionen
“Energibalans”. I en mer detaljerad tabell kan också “massa” avhandlas i denna ruta,
eftersom mängden vatten också påverkar temperaturförändringar i vattentanken.

Generaliserad funktion: Ytterligare en nivå ned konkretiseras systemet ännu mer. Här
förtydligas att det inte är vilken energiform som helst som avses, utan specifikt den som
berör “Värmeöverföring”. På samma nivå, en ruta till höger, ses också “Pumpflöde”,
som i sin tur leder till “Värmehållningstank”. Alla dessa tre är följaktligen
generaliserade funktioner, och ligger på samma abstraktionsnivå i systemet, men på
olika platser i dekompositionshierarkin. Värmehållningstanken är alltid en del av
pumpflödet, som i sin tur alltid är en del av värmeöverföringen, som i sin tur alltid kan
delas upp i de tidigare.

Fysisk funktion: Den fjärde raden i tabellen avhandlar fysisk funktion, i det här fallet
“Pump” och “Vattenreservoar”. I komponentkolumen i exempeltabellen ovan är
skillnaden mellan generaliserad och fysisk funktion extra tydlig: om den generaliserade
funktionen är “Pumpflöde”, så konkretiseras det, ett steg ned i abstraktionshierarkin, i
den fysiska pumpen. Den generaliserade funktionen “Värmehållningstank”, får sin
fysiska, konkreta funktion i form av den specifika vattenreservoaren. Denna nivå gör
också tydligt att varje ruta i tabellen verkligen beskriver samma system, men på olika
detaljnivåer.

Fysisk form: Sist i abstraktionshierarkin kommer nivån “fysisk form”. I ett stort
sociotekniskt system avhandlas här det allra mest konkreta: plats, skick och utseende för
de olika komponenterna. I tabellen ovan hade därför exempelvis vattenreservoarens
geografiska läge kunna beskrivas, att ventilernas yta täckts av rost, eller att pumpen
verkar trasig.

26



3.1.5 Översikt

Sammanfattningsvis kan teknikutveckling ur en normativ ansats medföra designer som
riskerar att bli oanvändbara, eller som används till ett annat syfte än det avsedda. De
deskriptiva analysmetoderna skapar istället teknik som inte utnyttjar teknikens potential
till fullo, utan befäster gamla metoder. Därför eftersträvas nya, formativa ansatser, som
inkorporerar de nyttor som normativa och deskriptiva analysmetoder bidrar med, och
samtidigt övervinner deras begränsningar. Den formativa ansatsen, i form av kognitiv
arbetsanalys, möjliggör således för användaren att färdigställa designen av systemet,
genom att identifiera de inneboende arbetsbegränsningarna.
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4. Metod

Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod där två olika intervjufaser har
genomförts.

Den första intervjufasen har syftat till att samla in övergripande data om det nuvarande
läget gällande digitala lärospel i såväl skola som forskning, samt vilken riktning som
kunnat vara intressant att undersöka vidare. Materialet från dessa intervjuer har främst
använts till forskningsunderlaget i avsnitt 2.3, men också som ett stöd i processen att ta
fram relevanta intervjufrågor inför fas två.

Den andra intervjufasen har utgjort studiens primära empirikälla, där lärares användning
av digitala lärospel har undersökts.

4.1 Intervjustudie

Arbetets empiriska material har hämtats in med hjälp av en kvalitativ intervjustudie, där
alla intervjuer har utförts via digitala videomöten på grund av covid-19-pandemin. Varje
person har intervjuats en gång vardera, och varje intervju har tagit mellan 30 och 90
minuter.

4.1.1 Kvalitativ metod

Enligt Bryman (2015) är ett av syftena med att använda sig av en kvalitativ metod att
förstå den sociala världen, genom att tolka intervjupersonens upplevelser av denna. Ett
vanligt synsätt inom kvalitativ forskning är att kunskap och sanning inte är absoluta,
utan multidimensionella och kontextuella (Leavy, 2014). Studier utförda med en
kvalitativ metod fokuserar därför på ord, istället för siffror som i kvantitativa studier
(Bryman, 2015). Kvalitativa intervjuer kan anses ge de mest objektiva resultaten vid
forskning som rör mänskliga upplevelser, eftersom dessa upplevelser då kan fångas upp
på ett mångfacetterat sätt, vilket ger möjligheten att återge ämnet tillräckligt
representativt (Leavy, 2014). Därför bedöms kvalitativ intervjumetodik vara passande
för det här arbetet, som ämnar att utforska lärares upplevelser.

Alla intervjuer har utförts enligt semistrukturerad form, vilket har inneburit att det
funnits ett antal fördefinierade intervjufrågor till hands, men med möjligheten att avvika
från dessa. Denna metod är fördelaktig då det bidrar till en flexibilitet under intervjuns
gång, där intressanta teman som ligger utanför intervjufrågorna kan utforskas vidare
(Wilson, 2012).
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4.1.2 Val av respondenter

Respondenter till den första fasen har främst hittats via IVAs kontaktnät, och genom så
kallat snöbollsurval, snowball sampling. Snöbollsurval innebär att initialt valda
respondenter rekommenderar andra personer som passar för studien med avseende på
erfarenhet eller relevans (Bryman, 2015). I och med detta har respondenterna i denna
fas bedömts vara passande för informationsinsamlingen. Informanterna har haft
bakgrund inom antingen forskning om digitala lärospel eller digitaliseringsarbete, där
flera av dem även varit skolledare och lärare.

I den andra fasen, där studiens tyngdpunkt ligger, har studiens informanter valts med ett
strategiskt urval, purpose sampling. Det innebär att det redan från början funnits vissa
kriterier som informanterna behövt uppfylla för att delta i undersökningen (Bryman,
2015), vilket i detta fall varit att de ska ha erfarenhet av undervisning i grundskolan, och
använda sig av digitala spel i sin undervisning. Ännu ett fördefinierat kriterium, som
varit något svårare att uppfylla, har varit en önskan om att respondenterna skulle ha god
tillgång till de spel som varit av intresse för detta arbete. På så sätt försäkrades
ytterligare att studiens forskningsfrågor kunde besvaras.

Informanter till fas två har hittats både via snöbollsurval, samt genom att höra av sig till
skolor och kommuner. Förslag på respondenter har även erhållits via författarnas egna
kontakter. Utöver de förutbestämda kriterierna som nämnts ovan var det
eftersträvansvärt med en variation i antal yrkesverksamma år, könsfördelning,
geografisk lokalisering och inställning till teknik.

Informanterna har haft en geografisk spridning över landet, utan något särskilt kriterium
gällande skola eller lokalisering. Tre av intervjuerna som har utförts var dock med
lärare inom samma kommun, vilket varit ett resultat av snöbollsurval samt vilka
kommuner som svarat på vår förfrågan. De kommuner som har kontaktats har valts
delvis godtyckligt, men i mångt och mycket med hjälp av tips om kommuner som haft
någon typ av digital satsning där spel ingår. Anledningen till att dessa kommuner
prioriterats har varit för att se till respondenterna skulle ha den erfarenhet av spel som
eftersträvats för studiens validitet.

Alla lärare som intervjuats har eller har haft någon erfarenhet av att arbeta med digitala
lärospel i låg- och/eller mellanstadie, även om en respondent främst arbetat som
högstadielärare, och nu jobbar som verksamhetsledare. Denna person har valts att
inkluderas i arbetet på grund av dennes stora erfarenhet inom undervisning med spel.
Utöver detta har ingen vikt lagts på ifall lärarna varit utbildade inte, eftersom syftet med
studien varit att kartlägga hur användningen av spel fungerar i skolor generellt idag. En
översikt av samtliga lärares behörighet gällande årskurs och ämne finns sammanställd i
tabell 1.
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4.1.3 Etik och integritet

Alla intervjurespondenter i fas två har på förhand informerats om att de kommer att
anonymiseras i rapporten, för att möjliggöra ett så fritt samtal som möjligt. Alla
intervjurespondenter som refereras med namn i rapporten (se avsnitt 2.3), har fått
möjlighet att se över citaten innan publicering. I de fall de har velat förtydliga något, har
citaten formulerats om enligt önskemål. Alla intervjuer har, med respondentens
samtycke, spelats in.

För att anonymisera respondenterna som intervjuats i fas två, har dessa blivit givna
fiktiva namn i rapporten. Alla nio respondenter har, enligt alfabetisk ordning, blivit
tilldelade ett namn med begynnelsebokstaven A-I, där namnet varit det vanligaste
svenska pojk- eller flicknamnet (Svenskanamn, u.å.) för denna bokstav.

4.2 Kognitiv arbetsanalys i skolmiljö

Studiens analysverktyg, inklusive den kognitiva arbetsanalysen, bygger på material av
Vicente (1999). Trots att analysmetoden främst är utvecklad för användning inom andra
discipliner, har den bedömts vara passande just för dess möjligheter att granska
specifika system, och hur de är uppbyggda. Eftersom digitaliseringsprocessen i svensk
grundskola förutsätter att teknik är utvecklad med god informationsgrund, för att skapa
välfungerande undervisningsverktyg, är det viktigt med analyser av hur tekniken
utvecklats, och att granska existerande teknik.

På grund av denna studies utformning har vissa modifikationer behövt göras gällande
hur analysverktyget brukats, vilket delvis grundar sig i en problematik gällande bristen
på befintliga teoretiska ramverk för studier inom detta område. Att analysmetoden
anpassats till ett nytt område befäster det unika med denna studie, och möjliggör
dessutom en långtgående utvärdering av de digitala lärospelen där fler aspekter än de
rent tekniska beaktas. Att använda digitala lärospel som arbetsdomän medför att
kognitiva mål och effekter granskas med samma metod som om de vore tekniska
artefakter. Följaktligen möjliggörs samtidigt ett innovativt sätt att studera stora,
sociotekniska system där systemdelar som är mer användarcentrerade fortfarande
betraktas ur ett liknande perspektiv som de tekniska systemdelarna. Denna symbios
leder till ett analysverktyg som kan hjälpa till att i högre utsträckning utvärdera digitala
lärospel i ett större perspektiv, där inte bara målen med systemet utvärderas, utan även
vilka andra effekter de bidrar med. Således kan dessa analyser poängtera vilka aspekter
som kan vara viktiga i nya spel, och hur de gynnar läroprocessen.
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Användningen av den kognitiva arbetsanalysen på detta sätt gör att ett kritiskt
förhållningssätt kan behållas under studiens gång. I och med detta utvärderas
analysverktyget samtidigt som det används, vilket ytterligare stärker studiens validitet.

4.2.1 Den normativa och deskriptiva ansatsen i digital spelmiljö

Vicentes (1999) teorier om arbetsanalys grundar sig i att ta reda på hur teknik kan
utvecklas på bästa sätt. De normativa och deskriptiva ansatserna utgör metoder som kan
skapa fallgropar vid teknikutveckling, vilket innebär att dessa bör undvikas. I detta
arbete kommer begreppen att användas för att kategorisera spelaspekter som antingen
normativa, deskriptiva eller formativa. Det bör dock förtydligas att detta görs utan
någon avsikt gällande säkra uttalanden om hur spelet faktiskt har utvecklats —
spelaspekterna kategoriseras utefter dess egenskaper i sin nuvarande form, och hur
dessa kan tyda på vilken ansats de har utvecklats ur.

4.2.2 Den formativa ansatsen i digital lärospelsmiljö

Eftersom studiens syfte är att undersöka lärares användning och upplevelser av ett
flertal digitala lärospel, och inte hur varje spel fungerar på en djupare nivå, har en
kvalitativ metod valts. Ifall målet med studien hade varit att undersöka specifika spel
hade det empiriska materialet förmodligen inte baserats på intervjuer, utan istället på
utvärderandet och testandet av olika spelsystem. Den information som finns om spelen
är således endast baserad på de intervjusvar som erhållits, vilket innebär att teorin inte
kan användas för att analysera ett särskilt spel som ett system, eftersom så detaljerad
information inte har samlats in. Istället har spelens generella drag kunnat utrönas, och
intervjusvaren har kunnat bidra med flertalet gemensamma aspekter som återfinns i
flera olika digitala lärospel. Vid användning av arbetsdomänmatrisen analyseras ett
systems funktioner och hur dessa tar form i olika nivåer av systemet, från ett
helhetsperspektiv ned till komponentnivå.
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Figur 10. Vicentes arbetsdomänmatris anpassad för att appliceras i skol- och spelmiljö.

För att kunna applicera Vicentes kognitiva arbetsanalys på digitala lärospel i skolan, har
analysmodellen (främst arbetsdomänmatrisen) anpassats just för att kunna ta hänsyn till
detta: systemet och arbetsdomänen som analyseras är digitala lärospel som fenomen,
inte enskilda spel (se figur 10). På så sätt kan för- och nackdelar i olika spel fångas upp
utan att gå in på specifika spel på detaljnivå. Till skillnad från Vicentes (1999) teori
skiftas visst fokus från systemets fysiska delar till att även inkludera mer abstrakta,
användarorienterade undersyften, som kan kopplas till delar och komponenter av
systemet. Denna anpassning har gjorts i och med insikten i att digitala lärospelen har en
mer abstrakt arbetsdomän, som i princip helt existerar i den virtuella världen, än vad
exempelvis ett system i ett kärnkraftverk har, där de flesta komponenterna är fysiska
och konkreta. De olika systemkomponenterna, och hur de anpassats till denna studie,
förklaras mer ingående nedan.
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Funktionellt syfte: Under funktionellt syfte presenteras övergripande mål med
spelanvändningen i skolan, och fördelar de digitala lärospelen bidrar med. Dessa bygger
främst på vad respondenterna i intervjuerna har presenterat som syften med
spelanvändningen, men har också understötts av tidigare forskning. Det kan exempelvis
röra kunskapsbefästande, men även ansatser för minskad administration för lärare.

Abstrakt funktion: En nivå ner i abstraktionshierarkin, presenteras strukturella medel
för att uppnå målet ovanför. I denna studie har de abstrakta funktionerna ett kognitivt,
användarcentrerat fokus, det vill säga vad användaren får ut av spelet, som kan hjälpa
till att uppnå det funktionella syftet.

Generaliserad funktion: Nästa nivå i tabellen, generaliserad funktion, konkretiserar
ytterligare och förklarar vilka spelkomponenter som hjälper till att skapa den abstrakta
funktionen ovan. Där den abstrakta funktionen beskriver nyttan med ett delsystem eller
komponent i spelmiljön, avser den generaliserade funktionen de faktiska spelaspekter
som kan realisera dessa nyttor.

Fysisk funktion: Den sista abstraktionsnivån, fysisk funktion, är inte applicerbar i alla
resultattabeller i studien. I den mån nivån förekommer, konkretiserar den
spelkomponenten så långt det är möjligt, utan att beskriva en funktion i ett specifikt
spel.

Notera att den femte abstraktionsnivån “fysisk form”, som presenterats i teoriavsnittet,
följaktligen inte förekommer i denna studie. Fysisk form hade exempelvis kunnat
beskriva utseende, skick och läge av komponenter i systemet, men eftersom inga spel
har studerats på en sådan nivå har dessa bedömts ligga utanför denna studies omfång.
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Figur 11. Exempel från ett påhittat spel.

För att tydligare illustrera hur den kognitiva arbetsanalysen anpassas och används i
studien har ett exempel skapats i figur 11, där ett påhittat spel visas i
arbetsdomänmatrisen. Här lyfts ett av spelens huvudsyften som ett funktionellt syfte i
matrisen: skapandet av “förståelse för djur”, som således placeras på systemnivå,
eftersom syftet spänner över hela spelet. Denna förståelse kan genereras genom att
empati för djuret uppstår, vilket är en kognitivt centrerad funktion hos användaren, och
finns därför på den abstrakta funktionsnivån. Empatin kan uppstå hos användaren när
denne kan leva sig in i spelet, i detta fall genom att spelet är uppbyggt som en
“Spelberättelse om hästar”. Eftersom detta är en systemdel som syftar på en teknisk
aspekt i spelet, återfinns denna nod på den generaliserade funktionsnivån. På
komponentnivå kan detta brytas ned vidare i den fysiska funktionen “Spelmoment:
hästskötsel”, där användaren i ett specifikt spelmoment får lära sig att ta hand om djuret.
Genom att följa noderna i matrisen går det sålunda att se hur de olika delarna av
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systemet, från komponent- till systemnivå, leder till att det funktionella syftet kan
uppfyllas.

4.3 Bakgrundsstudie

De inledande intervjuerna, i fas ett, har använts för att skapa riktning och bakgrund för
studien. Därav utgör de inte en primär informationskälla för arbetet, men har likväl
använts för att skapa en grund. Intervjumaterialet från denna del av arbetet återfinns i
avsnitt 2.3 för att särskilja bakgrundsavsnittet från de egna resultaten. Intervjuerna till
denna fas har liksom i fas två utförts digitalt, med en semistrukturerad metodik.
Frågorna har varit mer öppna än i lärarintervjuerna, för att kunna hitta intressanta
riktningar.

4.4 Reflektion kring vald metod

Alla intervjuer, både i fas ett och fas två, utfördes digitalt. Då en respondent
intervjuades åt gången, och rapportförfattarna deltog från varsitt håll, fanns det tre
separata användare i varje digitalt möte. Digitala möten kan medföra tekniska
fördröjningar som gör samtalet svårare att tolka, och både intervjuare och respondent
riskerar att avbryta varandra, störa samtalsflödet och påverka intervjuprocessen
negativt. Det kan förstås argumenteras att de tekniska svårigheterna även kan få motsatt
effekt: när alla deltagare är medvetna om svårigheterna kan den extra ansträngningen att
lyssna in övriga möjligen kompensera för problemet. För att ytterligare kompensera för
eventuell påverkan har den rapportförfattare som haft bäst uppkoppling för stunden, fått
vara drivande i intervjuerna. En fördel med att intervjuerna genomfördes via videomöte
var dock att detta möjliggjorde ett bredare empiriskt underlag i form av respondenter
från fler delar av landet.

Intervjuarna har i största möjliga mån försökt att ställa frågor på ett sakligt sätt, men
bias kan alltid förekomma. Denna subjektivitet kan dock anses övervägas av den
flexibilitet som semistrukturerade intervjuer bidrar med, i form av möjligheten att fånga
in känslor och att styra samtalet i intressanta riktningar.

Det fanns en viss svårighet i att få kontakt med tillräckligt många intervjupersoner inom
utsatt tidsram, vilket har inneburit att valet gjorts efter tillgängligt utbud inom det
strategiska urvalet. Detta har bland annat medfört att den geografiska variationen har
begränsats enligt de kontakter som erhållits via snöbollsurval. Snöbollsurvalet har dock
möjliggjort studiens genomförande, samt hänvisat författarna vidare till relevanta
informanter.
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5. Resultat och analys

I detta avsnitt avhandlas de upplevelser och åsikter lärare har om digitala lärospel i
skolan. De empiriska fynden analyseras med hjälp av de tre begreppen från Vicentes
(1999) kategorier av arbetsanalys: normativ, deskriptiv och formativ, för att avgöra vilka
delar av spel som lärarna upplever är gynnsamma vid undervisning, och vilka som är
begränsade i sin förmåga att bidra till lärande. I avsnitt 5.2 beskrivs de spelmoment som
behöver mer utveckling, som tar sin form i normativa och deskriptiva ansatser, och i
avsnitt 5.3 utvärderas välfungerande spelaspekter med hjälp av en kognitiv arbetsanalys
enligt en formativ ansats. Därefter följer ett avsnitt med övriga empiriska fynd som kan
vara intressanta för framtida forskning, men som inte passar in i denna studies omfång.

5.1 Översikt av intervjuade lärare

Materialet för resultat och analys har samlats in via intervjuer med åtta lärare från olika
skolor i Sverige, se tabell 1. Alla lärare har erfarenhet av undervisning i låg- eller
mellanstadium i olika teoretiska ämnen såsom matematik, svenska, engelska, SO och
NO. Samtliga lärare har tillgång till digitala spel och använder sig av detta i sin
undervisning minst en gång i veckan.

Tabell 1.

Namn Årskursbehörighet Ämne

Anders F-3, 4-6 Teoretiska ämnen

Bengt 4-6 Teoretiska ämnen

Carl 7-9 Teoretiska ämnen

Diana F-3 Teoretiska ämnen

Elisabeth F-3 Teoretiska ämnen

Frida F-3 Teoretiska ämnen

Gunnar 4-6 Teoretiska ämnen

Helena 4-6 Teoretiska ämnen

5.2 Normativa och deskriptiva egenskaper i spel

Vid informationsinsamlingen tydliggjordes det att främst educational games (spel
utvecklade för utbildning) skapade vissa svårigheter vid användning i skolmiljö, medan
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färre tydliga tekniskt förankrade nackdelar nämndes gällande serious games (spel som
ej nödvändigtvis utvecklats specifikt för skola). Därav är det alltid educational games
som åsyftas i detta avsnitt om det inte specificeras att det gäller ett serious game
(Minecraft).

Flertalet av respondenterna berättar att ett syfte med användningen av digitala lärospel
är för att göra vissa undervisningsmoment roligare. Elisabeth (intervju, 2021) använder
educational games för att få in ett lustfyllt lärande, men är noga med att det är just
lärandet som står i fokus. Ibland blir spelstunden dock för lekfull, utan att eleverna har
tillräcklig förståelse för att det är lärandet som är målet (Elisabeth, intervju, 2021). Ett
exempel på detta är att eleverna ibland fördriver tiden med att samla enkla poäng som
ligger under deras egen kunskapsnivå, vilket gör att fokus ligger på att leka istället för
lära (Elisabeth, intervju, 2021). Därför skulle Elisabeth vilja att spelen begränsade
mängden poäng på uppgifter som ligger under elevens kunskapsnivå, eftersom syftet
med att spela ju är att lära sig, inte på spelmomentet i sig. Att syftet med spelet går
förlorat tyder också på normativa inslag, eftersom det är vanligt att teknik utvecklad ur
en normativ ansats används till annat än vad som avsetts initialt, eller blir oanvändbar.
Lärospelens tekniska förmågor sätter således gränsen för det arbete som kan utföras
inom deras ramar. Ännu en anledning till att spelstunden inte är tillräckligt
lärofokuserad kan bero på att spelet saknar vissa komponenter som sätter eleven i ett
engagerat lärosammanhang. Detta kan ske trots att spelen är utvecklade enligt
kursmålen, och kan grunda sig i andra designparametrar: ifall spelen exempelvis inte
skapar tillräcklig behaglig frustration, när utmaningarna är svåra men engagerande, blir
lärandet svårare (Annetta, 2010). När den behagliga frustrationen saknas kan det bero
på att nivåerna i lärospelet inte anpassar sig efter enskilda elevers utveckling. Elisabeth
(intervju, 2021) har exempelvis använt sig av spel som riktar sig till en viss årskurs,
men som inte alltid fångar upp elever som ligger i ytterkanterna av kunskapsskalan.
Spelets utformning är följaktligen inte anpassat för eventualiteter; i detta fall enskilda
elevers behov. Detta kan liknas med instruktionsbaserade uppgiftsanalyser inom den
normativa ansatsen, i och med att spelet är precist utvecklat efter vissa förutbestämda
nivåer, och följer ett fördefinierat flöde som användaren måste anpassa sig efter. Spel
utan tillräckligt individanpassade nivåer exemplifierar dessutom hur den
kontextberoende variabiliteten underskattats, eftersom de inte har tillräcklig flexibilitet
för att kunna hantera olika typer av situationer, eller i det här fallet, olika elever.

Även Diana (intervju, 2021) observerar att eleverna tenderar att prioritera samlandet av
poäng snarare än att lära sig, och att det kan innebära att eleverna riskerar att missa
reflektion som är viktig för lärandet. Diana (intervju, 2021) poängterar dock att samma
problem återfinns vid undervisning med böcker: det blir “viktigare” för eleverna att
klara av många sidor än att förstå uppgifterna. Att spelformatet fokuserar för mycket på
samlandet av poäng kan medföra att fokus på kunskapsmålen går förlorat, eller att
spelen inte tillåter den reflektion som krävs för att eleven ska förstå att denne befinner
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sig i en läromiljö. Detta är potential som tekniken hade kunnat ta tillvara på, eftersom
ett digitalt gränssnitt har större möjlighet till att förhindra samlandet av enkla poäng, än
vad en bok har möjlighet att förhindra att eleven rutinmässigt avverkar sidor utan vidare
reflektion. Problematiken i detta skulle kunna anses vara deskriptiv, eftersom
teknikutvecklingen således baserats på gamla, analoga tillvägagångssätt vid
undervisning, istället för att utforska nya möjligheter.

Det finns andra tecken på att de digitala lärospel respondenterna använder sig av har
utvecklats ur en deskriptiv ansats, där nuvarande arbetsprocesser översatts till ett digitalt
spelbaserat medel. Ett exempel på detta är spel som saknar tillräckliga verktyg för att
avlasta lärarna. Bengt (intervju, 2021) berättar att ett av de digitala lärospelen han
undervisar med är så dåligt utformat för lärare att det knappt är värt att använda alls.
Han kan exempelvis skapa uppgifter i spelet till eleverna, men inte se ifall de utförts.
Funktionen är med andra ord densamma som vid analoga skoluppgifter: spelet är
modellerat efter aktuella arbetsprocedurer, istället för att utnyttja potential i tekniken,
såsom att granska elevernas framsteg digitalt i realtid. Detta är ett tydligt exempel på att
innovativa möjligheter, som ligger utanför existerande praxis, kan gå förlorade vid
användning av deskriptiva ansatser till teknikutveckling. Carl (intervju, 2021) bidrar
med ytterligare exempel på den deskriptiva naturen i sådana spel, där den större delen
av fokus ligger på rätt-och-fel-uppgifter, och mindre på kreativitet. Han menar att det
finns så mycket mer till digitala lärospel än quiz och att samla poäng. Detta går i linje
med Chee (2016) som ifrågasätter begreppet “spel” när det i själva verket rör sig om ett
digitalt quiz. Dessa spelsystem är deskriptivt utarbetade från existerande procedurer i
skolan, och kan liknas med prov eller diagnoser i digital form.

… jag [har] väldigt svårt för educational games just för att jag tycker de är rätt platta.
Och det är ofta det som lärare ser, och så tycker de “det här är väl inget speciellt, det är
ju bara en quiz.” Ja, men spelifiering eller använda spel i lärandet, det är inte bara [att
använda] quiz. Det är ofta det som forskning också säger, [...] det [blir] väldig fokus på
bara XP [experience points, förf. anm.] och poäng som man ska samla ihop sig. Och
det är inte heller vad jag anser är gamification egentligen, utan det är en del av det: det
är en del av att kunna synliggöra progression, men det finns så många mer bitar. (Carl,
intervju, 2021)

Bengt (intervju, 2021) använder sig främst av sådana rätt-och-fel-orienterade
educational games. Dessa spel finns på plattformar där eleverna själva väljer bland olika
mindre spel. Bengt menar att spelen fungerar och att de flesta lär sig av dem, men
uttrycker vidare: “Sen tror jag att majoriteten av klassen ändå skulle utvecklas oavsett,
om vi inte haft spelen. Så bra är inte spelen, i alla fall inte de jag använder.” (Bengt,
intervju, 2021). Carl (intervju, 2021) exemplifierar detta genom att poängtera hur viktigt
det är med koppling till ett sammanhang mellan spelandet och ämnet som undervisas.
Enligt Carl är denna koppling, och balansen mellan lärande och lek, ibland svår att hitta
i spel: serious games blir ofta för roliga och educational games för tråkiga. Han menar
vidare att många spel är välgjorda men saknar tydlig förankring till sammanhanget i
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fråga. Detta belyser han genom att jämföra med ett serious game som han inte använder
i undervisningen:

Om vi tar Call of Duty som ett väldigt enkelt exempel, “vad gick det ut på? Jag skulle
skjuta nazister. Men varför? Ingen aning, de stod i vägen, det var
uppdragsbeskrivningen.” Så man får inte kontexten av varför man är där eller “vad lär
jag mig” i den historiska kontexten. (Carl, intervju, 2021)

Detta synliggör en potentiell risk med användningen av serious games som lärospel,
eftersom de öppna spelvärldarna kan kräva att en tydlig koppling till ämneskunskaperna
skapas utanför själva spelet. När kontext saknas kan spelen således falla under
klassificeringen för de normativa villkorsbaserade ansatserna, där endast målen finns
specificerade i beskrivningen, men ingenting om hur målen ska uppfyllas. Detta skapar
förvisso frihet hos användaren, men kräver att systemmålen är välspecificerade. När
bara en del av målet är tydligt, som i exemplet ovan: nämligen vad som ska utföras,
men en annan del av målet är otydligt: varför det ska utföras, riskerar lärandet därför att
gå förlorat.

Även spel med motsatt utformning, där spelvärlden är mer begränsad och snarare
bygger på att svara rätt på frågor, kan sakna en koppling till ett sammanhang utanför
ämneskunskaperna. Gunnar (intervju, 2021) styrker detta, och säger att ett av de mer
populära spelen, som använts av ett flertal lärare i studien, har ett ensidigt koncept med
samma typer av uppgifter som återkommer. Han ser att eleverna därför har tröttnat på
spelet, och att de generellt snabbt ledsnar på educational games av rätt-och-fel-karaktär.
Även Frida (intervju, 2021) betonar detta:

Läromedel och sådant är vi så trygga i och har gjort i så många år, och vi har koll på
det. Men spel är en så ny värld, man blir lite mer testande där. [...] Vi har haft vissa
saker [spel] som vi [upplevde att], nej det här fungerar inte, det här var inte bra. Det är
för enformigt. Mycket upprepningar av samma sak.

När uppgifterna i spelet är monotona och saknar en applicering av kunskaperna på
verklighetsbaserade scenarion, såsom i en virtuell spelvärld, riskerar elever således att
tappa intresset. Detta kan tyda på normativa aspekter i spelet, där uppgiften utförs utan
någon större insikt om det övergripande målet, och varför kunskaperna är viktiga. Spel
av denna karaktär har ofta tydliga instruktioner om hur en uppgift ska utföras, och det
finns en fördefinierad sekvens av handlingar som indikerar att uppgiften har lösts på ett
korrekt sätt. Om elever lätt tappar fokus, eller tröttnar snabbt på spelen, kan det
dessutom vara en indikation på att spelet inte möjliggör en känsla av identitetskapande
samt att nivån i spelet inte passar eleven, vilket i sin tur minskar engagemanget och
chansen för att eleven försätts i ett tillstånd av flow (Annetta, 2010).
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Ett ytterligare problem Bengt (intervju, 2021) ser i ett visst spel är att spelplattformen
inte möjliggör för lärarna att anpassa undervisningen, eller reglera vilka spel eleverna
kan välja att spela. Lärarna saknar således full kontroll i spelsystemet, och har ingen
möjlighet att färdigställa designen. Denna typ av oanvändbara system kan tyda på
normativ teknikutveckling där bara ett viss användares arbetsflöde tagits hänsyn till,
nämligen elevens.

Elisabeth (intervju, 2021) berättar att hon använder spel där det visserligen går att
anpassa vilka uppgifter som eleverna har tillgång till under en spelsession, men att hon
inte själv kan generera egna uppgifter. Hon beskriver det som att det inte finns särskilt
mycket utrymme för eget skapande i spelen, vilket också kan tyda på normativ
teknikutveckling, där lärarens möjlighet att färdigställa designen är begränsad.

5.3 Formativa aspekter i spel

Respondenterna har redogjort för aspekter, i både educational games och serious games,
som kan anses vara formativa och har god användbarhet för såväl lärare som elever.
Avsnittet är uppdelat enligt de huvudfynd som gjorts i intervjuerna, och vilka delar i
spelen som möjliggör god undervisning och fångar många elevers behov.
Huvudkoncepten i varje avsnitt har konkretiserats i en kognitiv arbetsanalys med hjälp
av en arbetsdomänmatris, för att lättare synliggöra hur spelsystemen skapar de goda
förutsättningarna. I de fall där flera likadana undernoder har visat sig leda upp till olika
funktionella syften, har matriserna slagits ihop. Detta både sparar plats och illustrerar
systemets komplexitet, i form av flera tätt sammanvävda komponenter.

5.3.1 Vikten av individanpassning och minskad arbetsbelastning

I ett educational game Frida (intervju, 2021) använder sig av går det att ge individuella
läxor, utan att eleverna kan se att de fått olika uppgifter. Detta menar hon gör att alla
känner sig inkluderade:

[Fördelen med att jobba med spel på dator är att det är] lättare att anpassa för flera
nivåer. Vi gjorde en läxa nu häromdagen. Då gjorde vi två olika läxor. Det ser ju inte
barnen. Däremot, en annan gång skickade vi hem två olika stenciler, och då blev det
som att barnen sa “men, du fick fel stencil för jag har en annan”. På papper blir det lite
tydligare. [...] jag kan ju välja att “de här tre behöver bara göra fem övningar, för de
hinner inte, men de andra måste göra allt.” Då sätter jag tre övningar på dem. De andra
har ingen aning om det, så när de säger att de är klara så tror ju de att de har gjort allt.
Så man kan anpassa på hur många nivåer som helst. Utan att de känner sig… de kan
känna sig lika inkluderade. Man kan också utmana mer för de som behöver utmaningar.
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Följaktligen finns här god möjlighet för läraren att färdigställa designen, och anpassa
innehållet för individuella elevers behov, eller för specifika situationer. Om det finns
tydliga inneboende arbetsrestriktioner kan läraren således enkelt färdigställa designen
inom ramarna för dessa begränsningar. De inneboende arbetsrestriktionerna kan i det
här fallet vara ämnesrelaterade eller individbaserade: vilka uppgifter som läraren kan
tilldela eleven, och vilken elev de tilldelas. Denna del av spelsystemet är således
tillräckligt öppet konstruerat för att ta hänsyn till kontextberoende variabilitet.

Anders (intervju, 2021) använder sig av educational games i sin undervisning. En av de
mest positiva aspekterna med inlärning via de digitala spelen är, enligt Anders,
möjligheten för eleven att lära sig på sin egen nivå. Eftersom varje elev har en egen
inloggning till spelet ökar svårighetsgraden i takt med barnets personliga framsteg.
Detta görs baserat på data som spelet samlar in, vilka också möjliggör för läraren att
enklare följa elevens utveckling och färdigheter inom ämnet. På så sätt kan Anders
lättare fånga upp de särskilda behov eleven har.

Det kan jag efter en lektion sätta mig, [och lägga] på ett excelark, för det kan jag inte
riktigt göra efter min egna lektion: få en direkt feedback på hur 28 elever har klarat sig
i klassrummet. Jag kanske har koll på sju-åtta stycken, men att ha koll på 28 efter varje
lektion är ju väldigt svårt. Med de här digitala spelen kan jag ändå få en större koll på
vad de klarar av. (Anders, intervju, 2021)

Att eleverna kan lära sig på sin egen nivå innebär en individuell differentiering i
undervisning som är svårare att uppnå med hjälp av traditionella medel. Anders
(intervju, 2021) förklarar att i en grupp av 28 elever borde undervisningen differentieras
på ungefär 20 sätt, vilket han menar är omöjligt, men att spelen kan hjälpa med detta.
Det är dock viktigt, enligt Anders (intervju, 2021), att eleverna ger varandra utrymme
att spela och lära sig i sin egen takt, för att spelet ska kunna anpassa nivåerna efter
individen:

Det kräver också att de inte hjälper varandra för mycket. Det är det svåra, de vill
komma vidare och det gör de ju. De kommer ju vidare även om de får fel, men de
tänker att de måste få alla rätt för att komma vidare. Så det tar ju en liten inkörning att
“ta inte hjälp av varandra just nu, utan ta det du tror, och sen blir nästa uppgift
anpassad”. Om de inte hjälper varandra alls blir det uppgifter på sin egen nivå, då lär de
sig ju, då får de inom den här ”proximala utvecklingszonen” som det så fint heter: att
de får lite utmaning men inte för mycket utmaning. Till slut, med repetition och
träning, kommer [nivån] att höjas, och då får du mer kunskaper.

Även Helena (intervju, 2021) använder sig av dessa funktioner i spelet, vilket till stor
del är för att få en överblick över elevernas kunskaper. Hon föredrar därför educational
games där eleverna kan göra rätt/fel-uppgifter, vilket hon motiverar med att hon då kan
se ifall de uppnått kunskapskraven. Helena (intervju, 2021) poängterar dock likt Anders
att bra spel, som anpassar sig efter elevernas behov, också minskar hennes arbetsbörda:
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...om det är ett bra spel som anpassar sig efter elevens behov så är det jättebra, för det
sparar så mycket tid. Om jag har 20 elever och jag håller på med en uppgift — alla kan
inte utgå ifrån samma uppgift för det är inte rättvist, men det tar mycket tid för mig att
hitta de olika nivåerna för eleverna. Medan det här spelet, det gör det snabbt åt mig.

Även Elisabeth (intervju, 2021) berättar att de bästa spelen hjälper till att minska hennes
arbetsbelastning, eftersom hon istället för att lägga tid på exempelvis rättning av
matteuppgifter, direkt kan börja analysera elevernas kunskaper, och således även
anpassa undervisningen i fortsättningen:

...Jag tycker att det [spel där man kan följa elevens inlärning] egentligen är det bästa
pedagogiska redskapet [...]. De plattformarna är ofta väldigt bra utformade för oss
lärare, att vi kan se vad det är som faktiskt behöver tränas mer, [...], hur lång tid det har
tagit, om det är för att det är en uppgift som många elever fastnar i, eller en uppgift som
många tycker att det är roligt att komma tillbaka till och göra fler gånger, så det är
väldigt användbart. [...] Det tar ju bort rättningsbiten, så jag behöver ju inte sitta med
rättningen, så jag kan ju gå in och genast titta på analyserandet, och det är ju väldigt
tacksamt, [...], det är den biten [som är] kärnan [...]. Har jag inte möjlighet till att
analysera så kommer det inte ske något vidare lärande.

Individuell nivåanpassning i spel kan även hjälpa elever att koncentrera sig. Diana
(intervju, 2021) berättar att rätt nivå och lagom motstånd är viktiga spelkomponenter för
att eleverna ska bibehålla fokus:

De vill göra de svåraste sakerna först och har inget tålamod för att lära sig grunden
först, utan pang på det svåra, och så blir de jättefrustrerade när det inte blir som de vill.
“Japp, men därför måste vi backa tillbaka och ta det här först”. “Suck, okej då, men det
är jättetråkigt”. Så det gäller också när man är i ett spel, att det är lagom motstånd. Det
får inte gå alldeles för lätt, men det får inte vara för avancerat heller.

Följaktligen är det av vikt även för koncentrationsförmågan att spelen lägger sig på rätt
nivå för varje elev, eftersom ett lagom motstånd kan bidra till elevens utveckling. Om
spelet anpassar sig efter eleven slipper pedagogen således att elever tar sig an för svåra
uppgifter för snabbt, vilket kan leda till att de fastnar och tappar fokus. Om korrekt
anpassade nivåer finns kan istället en behaglig frustration uppstå, vilket kan göra att
elevens koncentration ökar än mer ifall de därefter försätts i ett flow (Annetta, 2010).
Den individuella nivåanpassningen kan ses som en del i ledet att skapa ett system med
tydliga inneboende arbetsrestriktioner, som möjliggör flexibel handling inom de givna
systemramarna.
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Figur 12. Arbetsdomänmatris för huvudkoncept som berör lärares arbetsbelastning och
individualiserad undervisning.

I enlighet med ovanstående påståenden har en arbetsdomänmatris gjorts i figur 12, med
fokus på att illustrera hur digitala lärospel, i detta fall educational games, kan underlätta
lärarens arbete att individualisera undervisningen efter elevers behov, samt hur samma
komponenter i spel kan minska lärares arbetsbelastning. Dessa två, “individualiserad
undervisning” och “minskad arbetsbelastning för lärare” utgör funktionella syften i
spelen, eftersom de utrönats som viktiga huvudkoncept som välfungerande spel kan
bidra med, och som vidare kan brytas ned i noder på olika nivåer av datorsystemet. På
komponentnivå, längst ner till höger, finns “speldata om eleverna” som fysisk funktion.
Insamlad data om elevernas prestationer och beteenden i lärospelen kan sedan
implementeras i en maskininlärningsmodell, där denna data bearbetas.
Maskininlärningsmodellen har i tabellen placerats på delsystemsnivå, vilket innebär att
det är en viktig del av, men inte utgör hela, spelet. Maskininlärningmodellens tekniska
förankring i datorsystemet betyder att den kan anses vara en generaliserad funktion.
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Speldatan används sedan av maskininlärningsmodellen för att 1) sammanställa
utvecklingskurvor för läraren, och 2) anpassa individuella nivåer för eleven.
Utvecklingskurvorna klassas som en generaliserad funktion, och består av sammanställd
data som presenteras av spelet, för att läraren ska kunna se hur väl eleverna förstår
ämnet i fråga. Denna leder till den abstrakta funktionen “insikt om enskilda elever”, i
och med att lärarna då kan analysera datan för att enklare kunna fånga upp elevers
behov. Eftersom lärarna slipper samla in datan själva bidrar detta till det funktionella
syftet “minskad arbetsbelastning för lärare”. Utvecklingskurvorna förenklar även
skapandet av mer individualiserad undervisning, eftersom lärare lättare kan differentiera
undervisningen för enskilda elever när de kan se var på kunskapsskalan de ligger.

“Individuell nivåanpassning” är en generaliserad funktion som kan skapas genom att
spelets maskininlärningsmodell samlar in data om eleverna och anpassar
svårighetsgraden baserat på denna information. Detta gör att uppgifterna blir lagom
utmanande för eleverna, och att undervisningen blir mer individualiserad. När spelet är
lagom utmanande är uppgifterna tillräckligt svåra för att de ska vara görbara, men inte
så enkla att det blir tråkigt, så att en “behaglig frustration” skapas. Detta gör att eleven
blir mer benägen att klara uppgifterna i spelet, vilket kan medföra att eleven försätts i
flow: ett speciellt tillstånd som kan uppnås då användaren uppslukas av spelet, och blir
mer fokuserad. Eftersom “lagom utmaning” kan skapa både flow och behaglig
frustration, som utgör mentala tillstånd hos användaren, kategoriseras denna som en
abstrakt funktion. När eleven upplever att svårighetsgraden är “lagom” är den
individanpassade undervisningen optimerad.

Individuell undervisning kan även skapas genom att läraren ger eleverna
personanpassade läxor, vilket syns som “individuella läxor” på generaliserad nivå. De
individuella läxorna gör att eleverna kan arbeta på sin egen nivå utan att behöva visa
läxans svårighetsgrad för klasskamraterna. Eleverna får således en känsla av integritet,
som kan vara en bidragande faktor till hur benägna de är att utföra sitt skolarbete och att
lära sig i sin egen takt. Eftersom integriteten är en högst personlig upplevelse är detta en
abstrakt funktion. Med hjälp av detta blir undervisningen mer individualiserad, eftersom
eleverna kan göra lärandet till sin egen process där de inte behöver jämföra sig med
andra.

5.3.2 Skapandet av incitament och långsiktiga kunskaper

En av fördelarna med spel som undervisningsmedel är att lekfulla element integreras i
undervisningen. Flera av de intervjuade lärarna menar att användningen av digitala
lärospel är ett bra sätt att skapa rolig variation i undervisningen. Frida (intervju, 2021)
menar att det blir statiskt när man använder sig av samma undervisningsmedel, oavsett
vilket det är. Därför används de digitala lärospelen främst som ett komplement, och inte
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som ett ersättande av varken andra befintliga metoder eller av läraren (Frida, intervju,
2021; Elisabeth, intervju, 2021; Diana, intervju, 2021).

Diana (intervju, 2021) förklarar att eleverna ser spelen som en naturlig del i skolarbetet,
och att de tycker det är roligt när undervisningen blir spelifierad. Hon menar vidare att
eleverna, vid användningen av educational games, uppskattar den direkta feedbacken på
om man svarat rätt eller fel. Snabbare lösningar eller fler rätta svar kan ge eleverna ett
ökat självförtroende och således underlätta lärandet. Det krävs dock att en lärare
kontinuerligt uppmärksammar dem på att lärandet är målet, för att spelmomentet i sig
inte ska ta all fokus (Diana, intervju, 2021).

Frida (intervju, 2021) observerar också att educational games eggar upp barnen när det
går på tid eller när man ska “samla procent”, och att det därför blir lättare att få dem att
repetera nya kunskaper fler gånger än vid traditionell undervisning:

Till exempel geografispel, [där] är det så tydligt, [...] de tycker det är jättekul när de får
75 % och [nästa gång] får de 100 % och då blir de så lyckliga. […] Hade jag haft penna
och papper och sagt att de ska göra [geografiuppgiften], de hade ju inte suddat och
skrivit igen och suddat och skrivit igen — de hade gjort det en gång, surat, missat
halva, men det här, det eggar igång, att “jag ska få 100%, jag gör det här tio gånger fast
jag inte kan”.

Eleverna föredrar generellt de spel där de spelar som en avatar och kan gå in i karaktär
(Elisabeth, intervju, 2021; Gunnar, intervju, 2021). Det innefattar ofta samlandet av
poäng som kan användas till att köpa kläder och annat till avataren. Detta är å ena sidan
ett tidskrävande moment som kan stjäla fokus från lärandet, men skapar å andra sidan
incitament för att klara övningar i spelet, och i förlängningen för lärandet i sig
(Elisabeth, intervju, 2021; Frida, intervju, 2021; Helena, intervju, 2021). Spel som har
avatarer möjliggör också för användaren att färdigställa designen, eftersom eleven kan
skapa sin egen delaktighet i spelet genom att anpassa sin avatar.

Carl (intervju, 2021) har främst ägnat sig åt spelundervisning med hjälp av Minecraft.
Där kan eleverna bygga världar baserat på temat de jobbar med för stunden, och Carl
kan skapa rollspelsscenarion inom ramarna för detta. Eftersom Carl främst jobbat som
SO-lärare har Minecraft till exempel kunnat fungera som ett verktyg där eleverna fått
bygga upp olika historiska platser. Undervisningsmomentet har börjat med att eleverna
samlat in data som krävts för att konstruera den specifika platsen, genom att läsa på om
historien bakom. Carl beskriver att elevernas vetskap om att de snart skulle få applicera
kunskapen på byggandet i Minecraft fungerat som incitament för att samla in
informationen.
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När vi byggde kyrkan var det två elever som inte hade kristen bakgrund, så de visste
inte vad som fanns i en kyrka. De fick börja en religionslektion och börja kolla “vad
finns? Det är bänkrader, det är predikstol, altaret där framme...” Så fick man ha en
diskussion kring det. Det blir ju väldigt spännande eftersom de då blev nyfikna på “vad
finns i [en] kyrka?”. Det kan man ju kanske inte alltid tycka att det är så spännande, om
det inte varit för att det var i kontexten av ett spel. (Carl, intervju, 2021)

Eftersom informationen sedan implementerats i ett specifikt innehåll har lärandet
kunnat sättas i en kontext, vilket även gynnat många elever med lägre förmåga att lära
sig med traditionella medel (Carl, intervju, 2021). Vid arbetet i Minecraft har Carl
samtidigt kunnat föra en dialog med eleverna kring tankar om deras byggen, för att
därefter få en skriftlig beskrivning av arbetet. Genom att använda spelet på detta sätt
möjliggjordes informationsinsamling, kreativt byggande, och reflektion kring arbetet.
Carl kunde dessutom ställa öppna frågor som gick att undersöka i spelvärlden, såsom
hur man skulle kunna ta sig till Indien för att få tag i kryddor. Efter att ha låtit eleverna
utforska vilka möjligheter som fanns för detta i spelet kunde de komma på svaret själva,
innan Carl fördjupade sig i historien kring båttransport och Ostindiska kompaniet
(intervju, 2021).

Även Gunnar (intervju, 2021) använder sig av Minecraft, och märker att eleverna blir
extra fokuserade när de spelar, och att det därför blir extra viktigt att göra bra ifrån sig:

De går in i sin egen bubbla och fokuserar, och vill prestera nästan bättre där. [...] När vi
gör konstruktioner går jag runt i den här världen, jag flyger över deras konstruktioner
och tittar, och det gör jag kanske ibland inför helklass så att de får se varandras. Och då
vill man [eleverna] ju gjort sitt bästa och visa upp sin bästa sida.

Anders (intervju, 2021) använder sig av educational games, som han tycker fungerar bra
för repetitiva uppgifter och för att befästa nya kunskaper. I spelen kan eleven också få
bekräftat att de lärt sig moment. Anders poängterar dock att det är svårt att genomföra
själva utlärningsmomentet, då nya moment introduceras, endast med hjälp av spel. Han
ger som exempel att han behöver vara mer tillgänglig för elevens individuella behov när
han ska lära ut nya algoritmer eller operationer i matematik, vilket han inte har
möjlighet till vid spelanvändning. Även Bengt (intervju, 2021) använder spelen för
kunskapsbefästande, för att avlasta på repetitiva övningsmoment och göra dem roligare.
Han menar att spelen är ett komplement i undervisningen, och skulle inte förlita sig
enbart på dem i sin undervisning för att bedöma eleverna eller lära ut nya kunskaper.

Spel och virtuella miljöer hjälper till att skapa kontext för ämnesinnehåll, vilket inte
bara kan bidra med att väcka elevers intresse, utan även med att skapa ett långsiktigt
lärande. Bengt (intervju, 2021) berättar att det för flera av hans nio- och tioåriga elever,
helt enkelt inte fungerar att använda mer klassiska undervisningsmetoder där tabeller
rabblas och nöts:
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Deras minnen håller inte länge. Sitter de och läser en text och sen ska flytta huvudet
och göra någonting annat, då har de glömt bort vad de läste. Samma sak är det med
matte, de kan sitta och rabbla multiplikationstabellen och kan den en lektion, sen går
det en dag och så har det helt försvunnit. Men om man sätter det i en kontext och
försöker göra det mer levande för dem, då minns de bättre.

När Carl (intervju, 2021) följde en grupp elever under flera år blev det märkbart hur
hans användning av spel i undervisningen medfört ett långsiktigt lärande. När eleverna
kommit upp i en högre årskurs hade de förståelse och empati för vissa historiska
samhällsklasser, eftersom de fått “vara dem” i ett rollspelsmoment från en tidigare
årskurs, där Carl (intervju, 2021) använt Minecraft i undervisningen:

Då förstod jag att de hade anammat det på ett helt annat sätt än om vi bara hade läst det
i boken. Och då förstod jag styrkan i att använda spel just som ett immersivt medium,
att man kan vara inne i en värld och bygga den tillsammans och skapa den här
kontexten. Och visst, man kan jämföra det med att man bygger stenåldersbyar i
papier-maché, det är väl lite samma sak. Men här har du en helt annan... du är inne med
dina vänner i den här världen, du lever i den här världen på ett helt annat sätt.
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Figur 13. Arbetsdomänmatris för huvudkoncept som berör incitament för lärande och
långsiktigt lärande.

I arbetsdomänmatrisen i figur 13 ovan finns två funktionella syften, ”Incitament för
lärande” och “Långsiktigt lärande”. Dessa syften kan uppnås på liknande sätt, vilket går
att se eftersom de delar många underliggande noder. Trots detta går det inte att slå ihop
syftena till ett enda, eller till undernoder av varandra.

I arbetsdomänmatrisen bryts “incitament för lärande” ned för att visa hur olika
spelaspekter hjälper att uppnå detta funktionella syfte. På den abstrakta funktionsnivån
finns “identitet i spelet”, “intresse” och “kontext”, som alla utgör syften som berör
användaren på ett kognitivt plan. Identitet är en viktig beståndsdel för att engagera
användaren i spelet, och kan bland annat uppnås genom att eleverna spelar som en
avatar, som de kan upptäcka spelvärlden med. Avatarerna konkretiseras ytterligare
genom att eleverna kan köpa nya kläder och tillbehör till dem, genom att samla ihop
poäng när de klarar uppgifter i spelet. Som en följd av detta blir möjligheten att kunna
köpa tillbehör till avataren en morot för att lära sig tillräckligt mycket om ämnet för att
klara uppgifter i spelet. Eftersom avataren är förankrad i spelets tekniska funktionalitet
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är detta en generaliserad funktion, medan “kläder och tillbehör” är en fysisk funktion
som utgör en mindre, specifik del av spelet, och i mångt och mycket utgör själva
avataren.

“Intresse” är ett kognitivt stadie som återfinns som abstrakt funktion. Denna är tätt
sammankopplad med “kontext”, eftersom eleverna uppvisar starkare tendenser till
intresse för ämnet när det sätts i ett sammanhang. Eftersom kontext är en upplevelse
snarare än ett absolut eller tekniskt ting, kategoriseras även denna som abstrakt
funktionsnivå. För att eleverna ska uppleva känslan av kontextualiserat lärande
implementeras ämneskunskaperna i en “virtuell miljö”, som är en nod på den
speltekniska nivån generaliserad funktion. Den virtuella världen gör det lättare för
eleverna att leva sig in i det de lär sig, vilket gör att detta både blir ett incitiament för
lärandet i sig, och samtidigt skapar möjligheter för långsiktigt lärande.

Det långsiktiga lärandet kan även skapas med hjälp av den abstrakta funktionen
“engagerat kunskapsbefästande”, som tydligt beskriver en kognitiv process.
Kunskapsbefästandet kan skapas genom att göra lärandet roligare, vilket kan ske med
hjälp av undernoden “spelifiering”. Spelifieringen är en teknisk aspekt i systemet och
finns därför på den generaliserade nivån. Mer konkret möjliggörs
spelifieringsmomentet med hjälp av nivåer och poäng, som återfinns på komponentnivå
i systemet. Dessa kopplas till de repetitiva övningarna, som är de delar i systemet som
spelifieras med hjälp av nivåer och poäng. Därför finns också dessa på komponentnivå
som en fysisk funktion. Följaktligen kan de repetitiva övningarna i denna spelifierade
form bidra till att kunskaper befästs på ett roligare sätt än vid traditionell undervisning.

5.4 Övriga fynd

Respondenterna har beskrivit vissa aspekter i digitala lärospel som gett goda effekter,
men som inte gått att bryta ned på spelsystemsnivå enligt en arbetsdomänmatris. Sådana
fynd beskriver mer generella drag spel kan bidra med, utan att vara förankrade i
specifika spelkoncept, vilket bidrar med insikt om hur spelen jämför sig med traditionell
undervisning. Resultaten bedöms dock som intressanta att redogöra för nedan, eftersom
de framhölls av alla respondenter, och kan ge god insikt i vad som är relevant att forska
vidare på.

Flera av respondenterna berättar exempelvis att en av de största behållningarna med
digitala spel är att somliga elever får lättare att koncentrera sig när de spelar. Att spelen
kan bidra med ökad koncentrationsförmåga har beskrivits i avsnitten ovan, men då med
koppling till specifika spelkoncept såsom “kontext och intresse” och “individuell
nivåanpassning”. Det går dock att urskilja att spelen i sig, som ett digitalt medium, kan
öka elevernas fokus. Helena (intervju, 2021) pratar om att traditionell undervisning

49



fungerar bra, men trycker på att det ibland blir tystare i klassrummet under spelmoment,
eftersom eleverna ofta har lättare att koncentrera sig när de använder dator än när de
exempelvis gör uppgifter i böcker. Flera av lärarna menar dock att många av eleverna
skulle lyckas i skolan oavsett vilka verktyg eller läromedel som används (Bengt,
intervju, 2021; Frida, intervju, 2021). Frida (intervju, 2021) berättar till exempel att “de
duktiga starka, och de som alltid gör vad man ska, de fixar [skolan] vad man än gör”.

Alla respondenter uttrycker att det alltid finns en grupp elever som har svårt med
koncentrationen, och som ofta är svåra att nå med traditionell undervisning. Just dessa
elever gynnas verkligen av spelformen som lärande, menar respondenterna. Frida
(intervju, 2021) berättar att spelen underlättar skolarbetet för de elever som traditionell
undervisning inte passar lika väl för:

Framför allt så tycker jag man får med sig såna som har svårt med det traditionella
sättet. Att man får lättare med sig dem. De här [eleverna som har] lite svårt att sitta
stilla, springer runt, bråkar. [De som har] svårt med motoriken, kanske med pennor. De
har ingen svårighet med spel och att sitta framför datorn. [...] Helt plötsligt finns det
verktyg som de kan använda, som gör att de också hänger med.

Det är med andra ord tydligt att spelen bidrar till flera elevers ökade koncentration
under spelmomenten, men det har inte under intervjuerna framgått tydligt vad det är i
spelen som bidrar till detta starka fokus.
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6. Diskussion

De intervjuade lärarna har uttryckt hur somliga aspekter i lärospel främjar lärande och
fyller ett syfte i undervisningen, medan andra aspekter har uttryckts eller tolkats som
begränsande i undervisningen. Följande avsnitt reflekterar kring de fynd som gjorts i
resultat- och analysavsnittet genom att diskutera kring de kategoriseringar som gjorts,
samt utvärderar hur väl den kognitiva arbetsanalysen kunnat användas inom detta
område.

6.1 Spelens begränsningar

Den spelkategori som har använts i störst utsträckning av respondenterna i denna studie
har varit educational games, det vill säga spel med specifikt ämnesinnehåll. Det är
främst i dessa spel, men även till viss del i serious games, som spelaspekter som
begränsar lärande och undervisning har kunnat utrönas. Dessa begränsande spelaspekter
har klassats som normativa eller deskriptiva.

Trots att educational games utvecklas specifikt för utbildning kan de vara designade på
sätt som gör att lärande eller användarvänlighet blir bristfällig. När spel utvecklas med
syftet att hjälpa elever uppnå kursmål, och bygger på att klara en viss uppsättning
uppgifter, blir handlingsutrymmet i spelet på ett naturligt sätt snävare. I och med detta
har ett flertal aspekter i educational games kunnat anses vara normativa, och utvecklade
ur en instruktionsbaserad ansats. Detta innebär att elever och lärare blir begränsade till
en relativt stängd design som inte tillåter anpassning till specifika situationer.
Exempelvis har lärare berättat att vissa spel skapar ett överdrivet fokus på att samla
poäng istället för att lära, eller inte tar hänsyn till elevens nivå. Där är det med andra ord
tekniken som begränsar vad som kan genomföras i lärostunden, och användarna måste
anpassa sig till spelet istället för att kunna använda det som ett hjälpande verktyg för att
nå de mål som eftersträvas. Detta medför onödiga svårigheter för lärare i att skapa ett
meningsfullt lärande. Tekniska brister, såsom instruktionsbaserade flöden och stängd
design, kan vara svåra att identifiera vid användning, vilket delvis kan bero på att elever
och lärare har uppmärksamheten på annat håll, eftersom de arbetar under tiden de
använder spelet. Att spelen inte granskas mer kritiskt kan även bero på det faktum att de
uttalat ska vara utvecklade enligt kursmålen, och därmed bör anses vara “bra”. Spel som
anses uppfylla utbildningskrav men fortfarande saknar god användarvänlighet kan
därför vara missvisande, och bidra till att ökade resurser behövs vid användning av spel.
Det finns således en fara i att, som utvecklare, skapa utbildningsspel som följer snäva,
instruktionsbaserade uppgiftsflöden, även om dessa formellt sett uppfyller kursmål.
Dessa spel eller koncept i spel riskerar att klassas som normativa och bli oanvändbara.
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Med grund i detta är det fortsatt viktigt att spelen är utvecklade ur formativa, snarare än
deskriptiva eller normativa ansatser, så att spelen stöttar pedagogen i att behålla fokus
på lärande, snarare än lek. Spelutveckling ur en formativ ansats blir extra viktig i
educational games, som i sin natur gör en ansats att täcka in en större del av
läroprocessen än vad serious games utan konkret ämnesinnehåll gör. Vid användning av
serious games i lärosyfte är det givet att det är läraren som måste ringa in kunskapen
och den pedagogiska processen — i educational games är detta inte lika självklart.
Serious games såsom Minecraft öppnar upp för frihet vid användning, vilket lärarna
som använder dem har beskrivit, men det förutsätter att spelet har ett identifierbart mål
som läraren kan relatera till ämneskunskaper. Det måste med andra ord finnas tydliga
inneboende begränsningar som definierar spelets ramar, för att inte spelen enbart ska
falla under den normativa kategorin villkorsbaserade uppgiftsanalyser där målet är
alltför öppet och ospecificerat. På så sätt kan spelsystemet användas med frihet, men
fortfarande innehålla den kontext för lärandet som gör att uppgifterna i spelet får
mening.

Lärospel kan sakna återkoppling till en kontext både när spelens mål är för
ospecificerade, eller när spelen är för koncentrerade kring rätt-och-fel-uppgifter och
saknar spelhandling och narrativ. I dessa fall har inte spelen tillräckliga verktyg för att
skapa en bakgrund som gör att eleven förstår sambandet mellan ny och gammal
kunskap, och hur ämneskunskaperna kan användas — varför kunskapen är viktig.
Detta kan argumenteras ligga utanför spelets kapacitet, och istället vara lärarens ansvar,
vilket speciellt kan stämma för vissa serious games som inte har specifikt
ämnesinnehåll. Educational games, å andra sidan, har i sin natur större möjlighet att
integrera ämneskunskaper med öppna världar eller situationsbaserade scenarion, för att
det viktiga sambandet mellan nya kunskaper och gammal kunskap ska uppstå. Ifall detta
kan göras på ett användarvänligt sätt skapas stor potential för det långsiktiga lärandet
(Annetta, 2010). Lärospel, likt andra komplexa system, bör med andra ord designas
genom att identifiera systemets villkor och arbetsrestriktioner med hjälp av
arbetsdomänanalys, snarare än att skapa fördefinierade uppgiftsflöden som gör det svårt
för användaren att använda systemet på ett fritt sätt. Blir systemen för fria tappar spelet
dock mening, och det blir svårt att ta till sig kunskap. Både de fördefinierade
sekvenserna och ospecificerade systemen exemplifierar normativa ansatser som hade
gynnats mer av formativ utveckling.

Ytterligare ett exempel på normativa inslag i spel är uppbyggnaden av de plattformar
som tillhandahåller ett flertal olika lärospel. Lärarvyn i somliga av dessa plattformar
saknar nödvändig funktionalitet, eftersom lärarna inte kan anpassa undervisningen
genom dem, eller kontrollera vilka spel som eleverna spelar. Detta leder till frågan om
vem spelplattformen egentligen utvecklats för: eleven eller läraren. I slutändan bör
läraren kunna styra vilka uppgifter hen vill att eleverna utför för att kunna lära sig så bra
som möjligt. Det är därav av yttersta vikt att spelplattformarna, där det går att välja
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mellan många spel, riktar sig till lärare i första hand, och att spelen på plattformen riktar
sig till eleverna.

Den deskriptiva naturen i spel går att se i system som baserats på redan existerande
arbetsmetoder, utan att se till att utnyttja den specifika teknikens potential. Dessa
karaktärsdrag går att finna i respondenternas beskrivningar av spel som saknar viss
funktionalitet, eller som liknar befintliga undervisningsmetoder. Spelen kan exempelvis
vara modellerade som flervalsfrågor enligt analoga prov, eller tillåta poängsamling på
nivåer som är för enkla för eleven, vilket gör att lärandet riskerar att ersättas av lek. I
dessa fall saknas välutvecklade spelifieringskomponenter, såsom invididanpassade
nivåer eller en mer engagerande spelvärld, vilka hade kunnat öka förutsättningarna för
lärande. Dessa spels begränsningar grundas således i den deskriptiva ansatsen, som
förbiser innovativa, tekniska lösningar, och istället cementerar och reproducerar de
brister som existerar i gamla arbetssätt, som spelen hypotetiskt sett hade kunnat bidra
till att kompensera för. Digitala spel utvecklade ur en deskriptiv ansats med för liten,
eller för icke-representativ testgrupp riskerar även att stänga in den nationella
digitaliseringsstrategi som Skolverket avsiktligt har försökt lämna öppen. Strategin är
formulerad på ett sätt som tillåter den enskilda pedagogens kompetens stå i fokus.
Pedagogens preferenser och valmöjligheter för att lära ut adekvat digital kompetens blir
således en ansats från Skolverkets sida att låta läraren färdigställa designen för sin
elevgrupps digitala kompetensutveckling. Teknikutvecklingen i sig är således en minst
lika viktig del i digitaliseringsstrategin, mer än bara hur pedagogen använder tekniken.

6.2 Spelens möjligheter: kognitiv arbetsanalys

I avsnitt 5.3 konstruerades två arbetsdomänmatriser, med syftet att utforska hur en
kognitiv arbetsanalys kan genomföras på digitala lärospel. För att avgöra vilka
spelaspekter som kan anses vara formativa, undersöktes de koncept i spel som lärare
ansåg som givande för undervisningen, för att sedan brytas ned i arbetsdomänanalysen.
På så sätt kunde bättre förståelse uppnås för hur positiva effekter kan åstadkommas med
hjälp av spel, och vilka komponenter och delsystem som skapar dessa. Både
spelkoncept från renodlade educational games och serious games har kunnat granskas
och kategoriseras som formativa.

6.2.1 Kognitiv arbetsanalys som verktyg

Resultaten i analysavsnitt 5.3 visar att det är möjligt att anpassa en kognitiv arbetsanalys
för att bli applicerbar på digitala lärospel som fenomen. Dessa resultat tyder även på att
det finns goda möjligheter att analysera ett spel i taget för framtida studier. En viktig
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modifiering av teorin i denna studie har varit att granska lärospelen som en mer abstrakt
arbetsdomän än arbetsdomänen hos ett godtyckligt industriellt system, där många
synbara fysiska komponenter finns. De identifierade komponenterna och systemdelarna
i spelen har istället fått anta en mer användarcentrerad karaktär, där spelaren och dennes
upplevelser är en viktig del i systemet i sig. Där en systemkomponent i de
arbetsdomänanalyser Vicente beskriver exempelvis kunnat vara en vattenpump, har
istället olika typer av spelarupplevelser kunnat återfinnas i denna studie. Vattenpumpens
funktionella syfte, att bibehålla en viss vätskenivå i en tank, är naturligt lättare att
särskilja från den person som övervakar tanken, än till exempel det funktionella syfte
som är sammankopplat till förekomsten av avatarer i ett spel. Det senare funktionella
syftet — att skapa incitament för lärande, är tydligt förankrat i personen som använder
systemet. Detta beror på att lärospelen är ett interaktivt medium, och systemet kan
aldrig bli helt eller självgående utan användaren: i detta fall eleven eller läraren.

Den avgränsning som denna studie gjort till arbetsdomänen gör den kognitiva
arbetsanalysen till en ännu större utmaning. Vicente (1999) delar upp sin kognitiva
arbetsanalys i fem konceptuella nivåer, där arbetsdomänen är den första. Det är i
arbetsdomänen som de första, yttersta, inneboende arbetsrestriktionerna bör
utkristalliseras, efter vad som är tekniskt möjligt inom systemet. Vicente skiljer på
“arbetsdomänen”, som är det system som uppgifterna utförs på, och senare konceptuella
nivåer som exempelvis “social organisation och samarbete” och “arbetarkompetenser”.
I arbetsdomänen är det således systemets tekniska begränsningar som avgör, och i de
senare nivåerna avses de mänskliga begränsningarna. Denna distinktion blir naturligt
svårare att utröna ju mer sociobetonat system som undersöks. Eftersom denna studie
avgränsats till just arbetsdomänen blir det än mer komplext att skilja på tekniska och
mänskliga begränsningar. Avgränsningen till arbetsdomänen har dock varit relevant för
studiens syfte, eftersom det är spelens olika systemnivåer som utvärderas i
arbetsdomänanalysen, vilket väl representerar de koncept som studien ämnat att
undersöka. Utmaningen har istället legat i att inkludera de mjuka värden som innefattas
på grund av det faktum att spel är ett interaktivt läromedel. Att titta på aspekter i
digitala lärospel med hjälp av kognitiv arbetsanalys, som i sin natur delvis definieras av
kognitiva värden och användarvänlighet, kan därför ses som en adekvat anpassning av
analysverktyget, med ett unikt användningsområde.

Det bör noteras att de andra konceptuella nivåerna, såsom “social organisation och
samarbete” respektive “arbetarkompetenser”, naturligtvis också har en del i hur
användningen av digitala lärospel fungerar i praktiken. Detta ligger dock utanför denna
studies omfång. “Social organisation och samarbete” hade kunnat adressera faktorer om
grundskolan i fråga, medan “arbetarkompetenser” kunnat innefatta de tekniska
färdigheter en viss lärare har. Dessa mjuka värden skiljer sig således från de som
inkluderats i arbetsdomänanalysen, och har plats i en annan studie.
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Vid konstruktionen av arbetsdomänmatriserna var det ibland en utmaning att avgöra
vilken nivå vissa noder skulle placeras på. Det är dock ingen absolut vetenskap,
eftersom detta är ett nytt användningsområde för kognitiv arbetsanalys, och de beslut
som fattas vid sådana här analyser är alltid baserade på egen bedömning. Det kan därför
argumenteras att det inte finns något rätt eller fel sätt att bygga upp dessa
arbetsdomänmatriser på. Exempelvis “Engagerat kunskapsbefästande”, hade kunnat
argumenteras vara ett eget funktionellt syfte, det vill säga ett övergripande mål med
lärandet. I denna rapport placerades begreppet dock på nivån nedanför, abstrakt
funktion, eftersom det också kan anses vara en underkategori till “Incitament för
lärande”. På liknande sätt har flera andra noder skapats som underkategorier till
funktionella syften, istället för att utgöra ett eget. Skapandet av “kontext” hade även det
kunnat vara ett ett funktionellt syfte, men bedömdes istället vara en del av två andra
större sammanhang.

I de lägre nivåerna i arbetsdomänmatriserna i avsnitt 5.3 har vissa komponenter och
systemdelar i spel kunnat utkristalliseras som betydande. Dessa beskrivs av flera lärare
som viktiga spelaspekter, som har kunnat utrönas som möjliggörare för de funktionella
syftena. Här utmärker sig framför allt “speldata om eleverna”, “virtuell värld” och
kopplingen av spelifieringselement, såsom avatarer, nivåer och poäng, till
ämnesuppgifter. När spel har AI som samlar in data om elevernas spelprestationer kan
dessa användas till många av de individanpassningar och minskningar i arbetsbelastning
som diskuteras vidare i 6.2.2. I avsnitt 6.2.3 diskuteras hur spelifieringsmomenten
skapar incitament för lärandet genom att locka med belöningar, såsom poäng eller
möjligheter att uppdatera sin avatar. I samma avsnitt framgår dessutom hur den virtuella
världen, i exempelvis serious games, hjälper till att sätta lärandet i en kontext och
möjliggör frihet vid användning, så att användarna kan färdigställa designen. Då kan
läraren anpassa undervisningen som denne själv vill, och eleverna kan skapa fritt i
spelmiljön.

6.2.2 Individanpassning och minskad arbetsbelastning

Lärarna beskriver att vissa av de educational games de använder samlar in data om
elevens spelande och läroprocess. Detta möjliggörs av AI i spelet, som kan använda
datan för att individanpassa nivåer för eleverna, eller för att presentera datan för läraren,
som i sin tur kan använda informationen för att möta elevers behov. AI och
datainsamling i lärospel kan på så vis bidra till ett spelsystem där lärare och elev har
möjlighet att färdigställa designen, vilket tyder på formativ spelutveckling.

För att nivåerna ska anpassas korrekt efter varje enskild individ krävs det att eleverna
inte hjälper varandra för mycket, utan att spelet ges möjlighet att läsa av var på
kunskapsskalan enskilda elever befinner sig. Annars blir risken att svårighetsgraden
ökar för snabbt, och att eleven antingen ger upp eller fortsätter be en klasskamrat om
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hjälp, utan att lära sig något själv. Samma problematik skulle kunna argumenteras
existera även vid användning av analoga verktyg såsom uppgiftsböcker: det är enkelt att
få det rätta svaret av en kompis, som redan förstått ämneskonceptet i fråga, utan att få
verktygen att förstå kunskapen bakom. Skillnaden mellan uppgiftsböcker och digitala
lärospel är dock just spelifieringen, och hur detta skapar ytterligare ett incitament för att
klara uppgifter, exempelvis genom möjligheten att vinna poäng för att köpa attiraljer till
sin avatar. Det kan potentiellt göra att eleverna blir mer benägna att fråga en kompis om
hjälp än att försöka själv, vid användning av just digitala lärospel. Därför är det viktigt
att läraren är närvarande för att se till att spelanvändningen blir individuell. På så sätt
kan läroprocessen bli mer kontrollerad, och det blir tydligare att syftet med spelen är
lärande, och inte lek. Vid användning av educational games på ett kontrollerat sätt kan
således den så kallade proximala utvecklingszonen uppnås enklare, när eleverna lär sig
på en svårighetsgrad som motsvarar deras nuvarande kunskaper. Sådan spelanvändning
ger även effekter utanför spelsystemet i sig, eftersom undervisningen underlättas av det
arbete som spelet gör åt läraren. Monotona arbetsuppgifter såsom rättning kan
exempelvis göras automatiskt vid användning av educational games, vilket lämnar
utrymme för läraren att fokusera på andra delar i undervisningen. För att ytterligare
minska arbetsbelastningen kan de spel som dessutom innefattar datainsamling
presentera analys av denna för läraren, snarare än att bara delge läraren vilka uppgifter
som klarats av eller inte. Detta kan till exempel vara att visa en elevs process fram till
ett svar som blev fel, eller sammanställa hur lång tid det tar för eleven att lösa vissa
typer av uppgifter. Det möjliggör för läraren att differentiera undervisningen, vilket flera
lärare påpekat, genom att spelen kan ge läraren analysdata som de vidare kan basera
individualiserad undervisning på. Spelen kan även själva bidra till ökad differentiering
när nivåerna automatiskt anpassas till enskilda elever.

Även hemläxor kan i de digitala spelen individanpassas utan att eleverna ser sina
kamraters läxor. På så sätt blir undervisningen på elevens egen nivå, och egna villkor.
Att bibehålla hög integritet genom “hemliga” läxor, är en möjlighet som förenklas via
digitala medel, men skulle kunna utvecklas ytterligare genom att kombinera
datainsamling och AI med läxfunktionen, för att utöver integritet för eleven även bidra
med minskad arbetsbörda för läraren. Med hjälp av detta skulle spelet kunna läsa av
vilken nivå eleven ligger på, och ge ett förslag på en läxa för varje individ. På så sätt
skulle den data som samlas in kunna tas tillvara på än mer, istället för att låta läraren
sammanställa informationen och manuellt välja ut uppgifter i rätt mängd och
svårighetsgrad för respektive elev. Vid god design av sådan funktionalitet i ett
spelsystem skulle läraren dock fortfarande ha möjlighet att färdigställa designen för att
kunna anpassa dessa datorgenererade förslag, och avfärda dem ifall så önskas.

Individuell nivåanpassning kan också bidra med att göra eleverna mer koncentrerade
vid spelanvändning, vilket poängteras av respondenterna. När nivån är lagom svår är det
större chans att eleven upplever behaglig frustration, som gör dem mer benägna att

56



klara uppgifter. Detta ökar chansen för att hamna i en högre nivå av flow, som är ett
visst tillstånd där användaren är helt fokuserad och uppslukad av spelet. Användningen
av läromedel som skapar en fokuserad lärostund för ett större antal elever i klassen gör
det samtidigt ännu enklare för fler elever att gå in i lärandet, eftersom
störningsmomenten då kan minska, vilket dessutom gör det lättare för läraren att
observera elevernas utveckling. Även i dessa sammanhang blir pedagogens roll central.
I de fall flow inte bidrar till så kallad stealthy learning, med andra ord när lärandet sker
utan att eleven är medveten om det, behöver pedagogen själv efter spelmomentet ringa
in kunskapen och se till att den reflektion som krävs för att befästa kunskapen uppstår.

6.2.3 Incitament och långsiktigt lärande

Lärarna uttrycker att många av eleverna upplever digitala lärospel som ett sätt att göra
undervisningen roligare, och att de skapar incitament för lärandet. Spelvärlden i sig är
ett exempel på detta, genom att fungera som ett immersivt medium som eleven är en del
av. Detta konkretiseras bland annat genom identitetsskapande, som har pekats ut av
flera lärare som en viktig komponent i hur lärospelen skapar incitament. Med hjälp av
avatarer som eleverna kan anpassa på ett personligt sätt, kan benägenheten att klara
skoluppgifter i spelet öka. Enligt vissa lärare föredrar eleverna de spel där eleverna har
en avatar, vilket ytterligare betonar det ökade engagemang denna spelkomponent
skapar. Spelet kan också skapa en kontext som eleven kan leva sig in i, vilket kan bidra
till mer intresse och engagemang för uppgiften i fråga. Detta kan leda till flow, vilket i
sin tur kan öka lärandet, och göra det mer långsiktigt. Detta har gått att uttyda både i
educational games och serious games (Minecraft).

Användningen av avatarer och skapandet av en levande kontext kan både bidra till en
känsla av delaktighet och identitet. När en känsla av identitet kan skapas i ett lärospel
har användaren möjlighet att färdigställa designen av spelet genom att vara en del av
spelet själv. Även detta kan argumenteras skapa en känsla av flow och öka
läroförutsättningarna. Att identitetsskapande är en viktig del av lärospel kan dessutom
styrkas av tidigare forskning (Annetta, 2010). Identitetsskapande och kontextualisering
går förvisso att uppnå med hjälp av andra undervisningsmetoder, till exempel genom
andra former av rollspel, men möjligheten att integrera ämneskunskaper i ett
educational game med virtuella världar kan anses vara unikt just för lärospel. Det kan
även anses förenkla rollspelsmomentet eftersom spelet i viss mån redan har förberett
detta åt läraren.

Ett konkret exempel på hur det långsiktiga lärandet kan uppnås med hjälp av spel
berättades av Carl (intervju, 2021) där rollspel kombinerat med kreativt byggande gav
eleverna en konkret upplevelse av en historisk kontext, vilket gav eleverna
ämneskunskaper som de mindes flera år senare. Detta visar att identitetsskapande kan
uppnås med rollspel i digitala spel även utan avatarer, även fast det inte uttryckts
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explicit av lärarna, och att den delaktighet spelen skapar hjälper till med
kontextualiserandet i sig.

I educational games kan det långsiktiga lärandet också observeras i hur de gör
befästandet och repetitionen av redan inlärda kunskaper roligare. Tack vare
spelifieringsmomentet kan eleverna bli extra engagerade vid dessa uppgifter, men hur
det långsiktiga lärandet påverkas jämfört med användning av traditionella medel
framgår inte av undersökningen. Vissa lärare menar att sådana spel inte egentligen är
nödvändiga för elevens inlärning — de hade lärt sig ändå, men att spelen kan underlätta
momentet och göra att de orkar längre. Dessa typer av spel ses ofta som ett komplement
till traditionell undervisning, och används inte för att lära in ny kunskap. Berg Marklund
(2014) styrker detta med att säga att spel kan göra mycket, men inte allt: det är ett
verktyg som vilket annat som helst.

6.2.4 Fokuserat lärande

I undersökningen framkom även vissa aspekter av digitala lärospel som var svåra att
kategorisera som normativa, deskriptiva eller formativa. Dessa aspekter berörde främst
engagemang och koncentration på ett sätt som inte entydigt gick att koppla till unika
spelkomponenter. Då alla respondenter har uttryckt dessa aspekter som viktiga, har
dessa aspekter inkluderats i resultat och diskussion, trots att ingen regelrätt kognitiv
arbetsanalys, eller arbetsdomänmatris har kunnat appliceras på det material som funnits
att tillgå.

Användningen av digitala spel tycks bidra till ökad koncentration hos eleverna. Flera av
respondenterna har uttryckt att elevernas koncentrationsförmåga upplevs vara bättre
under spelmoment än vid traditionell undervisning, även där det inte gått att finna
direkta orsaker till detta, såsom exempelvis individanpassade nivåer. Trots att några
lärare uttrycker att de flesta elever uppnår kurskraven oavsett vilket verktyg som
används, finns det fortfarande en grupp elever som har större svårigheter i skolan, som
alla respondenter lyfter fram som de som verkligen gynnas av undervisning med spel.
Denna grupp elever har ofta någon form av koncentrationssvårigheter, som
respondenterna menar att spelen kan hjälpa till att parera på ett sätt som få andra
verktyg kan. Spel kan således bidra med att fånga upp en kategori elever som flera
lärare har uttryckt är svår att nå fram till. Det bör dock understrykas att den upplevda
koncentrationsförmågan inte har observerats som i allmänhet förbättrad — det är under
själva spelmomentet som koncentrationen förstärks. Digitala lärospel bör således inte
tolkas som ett verktyg för att utveckla förmågan till koncentration, utan som ett
hjälpmedel som engagerar och stöttar eleven i stunden. Som tidigare nämnt, blir det
därför särskilt viktigt att spelen är utvecklade ur en formativ ansats, som kan bistå
läraren i att hålla lektionen fokuserad på lärande snarare än lek.
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6.3 Reflektion och stealthy learning

Flertalet av lärarna som intervjuats i studien betonar att lärospelen, precis som andra
undervisningsmedel, är ett komplement: syftet är aldrig att spelen ska ersätta befintliga
undervisningsmetoder, utan utgöra en del av dem.

I avsnitt 2.3 argumenterar Linderoth för att digitala lärospel inte möjliggör den
reflektion som gör att elever tar till sig kunskap. Detta menar han beror på att utvecklare
av lärospel ofta eftersträvar att försätta spelaren i flow, och att flow är påstått oförenligt
med reflektion. Fynden i intervjuresultaten motstrider dock detta, vilket exemplifierats i
de kreativa arbeten som gjorts i Minecraft där reflektion kring spelandet gjorts efteråt.
Denna process kan liknas med andra, analoga undervisningsmoment, där nötande av
uppgifter kanske inte nödvändigtvis skapar reflektion i stunden, men möjlighet finns till
att fånga upp kunskaperna vid ett senare tillfälle genom att applicera dem i ett
sammanhang. Annetta (2010) poängterar dessutom att djuplärandet i ett educational
game gärna ska ske utan att användaren ens märker att det händer (stealthy learning),
vilket tyder på att det finns olika typer av lärande som kan ske på olika sätt: med eller
utan medvetenhet eller reflektion i stunden. Det finns därför belägg för att spelen
möjliggör en typ av lärande som inte uppmärksammats lika mycket, eftersom det finns
en norm skapad av traditionella lärometoder gällande hur lärande ska se ut eller ske.
Om utrymme till reflektion finns efter spelmomentet, finns det således mycket att hämta
från undervisning med digitala lärospel: omedvetet djuplärande, vilket kan kombineras
med efterföljande reflektion. Kontextualiseringen som spelen medför kan även den
argumenteras bidra till reflektion, eftersom implementeringen av lärandet i ett bekant
sammanhang gör att eleven kan dra paralleller mellan ny och gammal kunskap.

Det bör dock betonas att inte alla lärospel bidrar till stealthy learning. Educational
games kan, som lärarna berättat i intervjuerna, medföra att eleverna fastnar i
lekmomentet utan att lägga fokus på lärandet. Om eleverna anser att målet med
lärospelen är att överträffa highscores är det följaktligen ännu viktigare med
reflektionsmomentet, för att se till att lärandet får fäste. Lärarna måste därför, precis
som Berg Marklund (2014) skriver, se till att lärospelen integreras på rätt ställe i
undervisningsprocessen, och att reflektion är en del av det.
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7. Slutsatser

Digitala lärospel är ett undervisningsverktyg som passar väl in i den digitaliserade
grundskolan: inte som ett definitivt ersättande av, utan som ett komplement till, andra
läromedel. Denna studie har uttytt användningsområden för spel som går att applicera i
de flesta skolämnen i grundskolan, i de årskurser som undersökts.

De flesta fallgropar i lärospelen som kunnat kategoriseras som normativa eller
deskriptiva har rört educational games, medan inte lika tydliga nackdelar nämnts för
serious games. Det går därför att dra slutsatsen att det finns högre krav på utvecklingen
av educational games, där tydligt ämnesinnehåll finns. Detta kan antas bero på att ett
educational game behöver innefatta specifika moment kopplade till kursinnehåll, vilket
gör att somliga förutbestämda mönster måste följas. Därför löper de större risk att fastna
i en instruktionsbaserad design där delar i systemet begränsar användarens flexibilitet.
Lärarna beskriver exempelvis monotona spel, som utvecklats för utbildning, men som
eleverna snabbt tröttnar på. När användaren inte får möjlighet att färdigställa designen
och utforska olika möjligheter i spelet, är risken att spelet tappar kopplingen mellan
ämneskunskaper och det sammanhang där kunskaperna kan appliceras. Enligt Annetta
(2010) är denna koppling viktig för att nya kunskaper ska kunna befästas, och en
instruktionsbaserad design kan således förhindra detta. Studien har även uttytt andra fall
där spel, som kan klassas som normativa, saknat tillräcklig möjlighet att färdigställa
designen. Exempelvis kan lärarvyn i spel ha bristande användarvänlighet eller
funktionalitet, så att läraren inte får full kontroll över aktiviteten. Detta hade exempelvis
kunnat förbättras genom att ge läraren större möjlighet att välja eller begränsa vilka
uppgifter vissa elever når. Det är därför viktigt att educational games utvecklas med två
slutanvändare i åtanke, nämligen eleven och läraren, så att läraren kan anpassa
undervisningen efter behov.

En annan potentiell fara är att spelen inte kan hantera elevers olikheter; att de inte tar
hänsyn till kontextberoende variabilitet. För att educational games ska kunna göra det
krävs det ofta att det finns AI i spelet, som samlar in data om eleverna och anpassar
nivåerna, samt att gränssnittet på ett intuitivt sätt ger läraren information om elevernas
progression. Ifall kraven på educational games inte uppnås blir istället risken att
lärandet går förlorat till förmån för lek, eller att spelet saknar användarvänlighet. Detta
medför att högre krav ställs på lärarna, både för att tydliggöra syftet med spelstunden,
och för att anpassa sig till ett bristande gränssnitt. I dessa fall blir de digitala lärospelen
snarare föremål för ytterligare arbetsbelastning, istället för att fungera som ett
resurseffektivt verktyg.

De aspekter i lärospel som kan klassas som deskriptiva, har bland annat innefattat quiz
och flervalsfrågor, som lika gärna hade kunnat utföras analogt. De deskriptivt
utvecklade spelen, som reproducerar analoga arbetssätt, riskerar inte i samma
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utsträckning att övergå i lek istället för lärande, men öppnar inte heller för ny potential.
Det kan dock argumenteras att även självrättande quiz har ett visst mått av innovation i
sig, eftersom den automatiska rättningen besparar läraren värdefull tid. Ett lämpligt sätt
att höja den automatiska rättningen till ytterligare en nivå, vore att utöver
sammanställning, även ge förslag på individuella läxor.

En av de viktigaste poängerna med välfungerande digitala lärospel, som denna studie
visar, är möjligheten för såväl lärare som elev att kunna färdigställa designen. Lärarna
som intervjuats har berättat att när eleven får gå in i en roll i ett serious game, eller spela
som en avatar, och fritt spela i en virtuell värld, kan gamla och nya kunskaper
sammankopplas, vilket ökar lärandet. Detta befäster hur både skapandet av en
identitetskänsla i spelet samt kontext är viktiga faktorer i digitala lärospel, och
möjliggörs när användaren får frihet inom ramarna för systemet. I serious games såsom
Minecraft är spelfriheten som störst, vilket skapar ett stort handlingsutrymme där
undervisningen kan anpassas till hög grad, men innebär också att läraren själv behöver
förankra spelet i ämneskunskaper.

Studien har även visat att AI och datasainsamling i educational games varit viktiga
beståndsdelar för att skapa formativt utvecklade spel, eftersom detta skapar möjligheter
för differentiering och individualisering av undervisningen, samt eliminering av
repetitiva arbetsmoment såsom rättning. När lärare kan följa sina elevers prestationer i
spelen blir det enklare att följa upp deras behov, vilket kan nyttjas även vid andra
undervisningsmoment. Nivåanpassningen som möjliggörs av AI skapar även en
differentiering av undervisningen som gör att flera elever kan lära sig på en
svårighetsgrad som möter deras kunskaper. Lärare har beskrivit att spelen hjälper dem
att individanpassa undervisningen på ett sätt som annars är omöjligt för dem att göra för
alla elever. Spelen kan med hjälp av dessa systemdelar hantera kontextberoende
variabilitet bättre, eftersom de kan ta hänsyn till elever med olika kunskapsnivåer, vilket
tyder på formativ utveckling.

Formativt utvecklade lärospel kan, med grund i studiens resultat, anses fungera väl som
utbildningsverktyg. Som Chee (2016) poängterar kan det dock vara ett misstag att
jämföra spel med konventionella lärometoder, eftersom spelens fulla potential då
riskerar att förbises. Spelen måste utnyttjas till förmån för deras egna egenskaper och
möjligheter. Tidigare forskning pekar på hur digitala lärospel kan skapa stealthy
learning (Annetta, 2010), och detta innebär att själva läroprocessen kan vara svårare att
fånga upp. Stealthy learning kan anses som en helt annan typ av lärande än vid
traditionell undervisning, vilket gör att den måhända förbises. Därför kan det även vara
ett misstag att påstå att digitala lärospel inte möjliggör långsiktigt lärande eftersom de
inte är förenliga med reflektion. Enligt några av de intervjuade lärarna kan nämligen det
långsiktiga lärandet skapas av spel oavsett ifall reflektion möjliggörs i själva
spelstunden eller ej, och de berättar även om lärande vid spelande som kan tolkas som
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stealthy learning. Precis som vid användning av andra läromedel, är lärarens roll viktig
för att se till att spelmomentet blir meningsfullt. Detta innefattar att se till att reflektion
har en plats i undervisningsprocessen, och kan sammankopplas med spelandet: det kan
förslagsvis ske efter användningen av spelet. På så vis kan digitala spel bidra till att
både existerande definitioner gällande lärande, kopplade till reflektion, kan nyttjas
tillsammans med nyare sådana, såsom stealthy learning.

Den teoretiska delen av undersökningen visar att det med vissa modifikationer är
möjligt att utföra en kognitiv arbetsanalys på digitala lärospel. Analysmetoden bidrar
med ett sätt att visualisera de fördelar som spel kan skapa, samt vilka systemdelar dessa
kan brytas ned i.

Analysverktyget har anpassats genom att förtydliga vilka nivåer i arbetsdomänmatrisen
som kopplas till vilken typ av syfte. I denna studie fick abstrakt funktion motsvara vad
användaren själv fick ut av spelet, medan nivån under, generaliserad funktion, fick
motsvara vad i spelet som möjliggjorde detta. På liknande sätt bör även andra
sociotekniska system, med komponenter av varierande teknisk grad, kunna angripas för
att utföra en kognitiv arbetsanalys, nämligen med en tydlig definition för vad som
innefattas inom de olika nivåerna. I och med inkluderingen av användarcentrerade
värden i ramverket har det också varit viktigt att skilja på de kognitivt centrerade
funktionella syftena i systemet, med andra ord de effekter spelaren får ut av spelet, och
exempelvis egenskaper hos de specifika användare som skall använda systemet. De
förstnämnda kan och bör avhandlas i arbetsdomänen, vilket denna studie avgränsats till
— de senare bör istället avhandlas i andra konceptuella nivåer som detta arbete inte tar
hänsyn till, exempelvis arbetarkompetenser. För att kunna infoga mentala processer
redan i arbetsdomänen, och således även i arbetsdomänmatrisen, behövs följaktligen en
tydlig specifikation för vilka kognitiva värden som ska infogas på respektive
abstraktionsnivå.

En anpassad kognitiv arbetsanalys har visat sig välfungerande för att utvärdera
utveckling och användning av spel avsedda för skolmiljö, och belyser även hur sådan
analys kan bidra till att uppnå Skolverkets nationella digitaliseringsstrategi. Rätt använt
bör verktyget även kunna användas på andra tekniska system i digitaliseringsprojekt i
välfärden, så att tekniken i sig varken begränsar användaren eller befäster arbetssätt som
hade kunnat förbättras. Både de digitala spelen, och den mer övergripande
digitaliseringsprocessen i välfärden, bör genomsyras av ett kritiskt öga, som tillåter
tekniska system att skapas ur formativa ansatser. Om den fulla potentialen i digitala
verktyg ska kunna utnyttjas — i synnerhet gällande digitala lärospel — i syfte att hitta
outnyttjade resurser som inte kan uppnås analogt, krävs en formativ ansats.

Slutligen visar studien att normativa, deskriptiva och formativa aspekter gått att finna i
ett flertal olika spel som används i svenska grundskolor. Teknikutveckling är en ständig
process, och för att hitta vilka koncept som fungerar väl krävs det ofta att det finns
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exempel som belyser vilka vägar som inte är eftersträvansvärda. Fynden från alla de tre
ansatserna bidrar således med konkret information att ta med vid framtida utveckling av
spel, för att möjliggöra så god undervisning som möjligt, för både lärare och elev.

I studien framkom också belägg för att digitala spel kan bidra med att fånga upp elever
som inte svarar på traditionella undervisningsmedel. Elever med
koncentrationssvårigheter tycks bibehålla fokus längre under spelstunder. Då det inte,
inom ramen för denna studie, gick att uttyda konkreta anledningar till detta, är detta ett
område som författarna gärna ser att framtida forskning undersöker. I en sådan studie
vore det fördelaktigt om personer med kompetens inom psykologi, pedagogik och
teknik sammanstrålade.

För vidare framtida studier finns det även ett behov av att analysera specifika spel, ur en
liknande utgångspunkt som denna undersökning. På så sätt kan ett helt system fångas in
med alla dess komponenter, för att identifiera stora som små effekter, och
användarvänligheten på alla nivåer i spelet.
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Appendix A — Intervjuformulär
Inled med att förklara att vi genomgående menar digitala lärospel.

Vår definition av digitalisering:

“Övergången till användande av digitala medier. Innefattar undervisningsmoment som
tidigare varit analoga och nu utförs med hjälp av digitala hjälpmedel, eller helt nya moment
som kunnat uppstå tack vare tekniken. Vårt exempel på detta är det vi ska gräva ned oss mer
i, nämligen digitala lärospel. Det har (säkerligen) funnits lärospel förut i analog form, men de
digitala plattformarna ger möjlighet för helt andra typer av spel med ett nytt slags lärande.“

Fas 1 — inledande intervjuer:

● Ok att spela in?
● Ok att ev. citeras?
● Vad tänker du när du hör digitalt, spelbaserat lärande?
● Vad vet du om forskningsläget just nu kring spelbaserat lärande?
● Hänvisa vidare till lärare?

Fas 2 — lärarintervjuer

Namn, yrke, #undervisande år:

Vilken årskurs? Vilket ämne undervisar du i (ifall du har specifikt ämne)? Hur länge har du
jobbat som lärare (alternativt: “när examinerades du” till yngre personer)?

Har du lärarlegitimation?

Hur många elever har du/ansvarar du för?

Upplever du att din skola ligger i framkant vad gäller digitalisering/spelbaserat lärande? F:
Vem är pådrivande? [EV: hur mycket anv. din skola spelbaserat lärande jmf med andra
skolor?]

Använder du digitala spel i din undervisning?

Hur ofta använder du digitala spel?

Vid vilka tillfällen väljer du att använda spel? Något speciellt ämne?
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Vill du ge exempel/kort beskrivning av något spel?

Vilka olika typer av spel använder ni? Är spelen oftast mer som “klassiska lärospel” (rätt/fel
svar) eller mer av ett rollspel där användaren får gå in i en karaktär?

Är det möjligt att anpassa materialet till din undervisning?

Lärarens observation av spelbaserat lärande hos eleverna

Varför väljer du att använda digitala spel i undervisningen? Finns det primära/sekundära
syften/konsekvenser?

Hur tycker du att det har fungerat vid användning? Hur upplever du atmosfären i
klassrummet under spelmoment kontra traditionell undervisningstid?

Vilka typer av spel skulle du önska fanns?

Vilka problem skulle du önska att digitala spel löste?

Vilken potential ser du för digitala lärospel?

Vilka fördelar/nackdelar ser du med digitala spel som läromedel (än traditionella)?
Lättare/svårare att använda?

Ser du någon generell förändring i elevernas utveckling vid användande av (detta) spel
(gentemot konventionell utbildning)?

Använder du dig av spel där man kan följa elevens inlärning? Använder du datan för
bedömning?

Anpassar spelet sig efter elevens nivå?

Vad är elevernas åsikter om spelen?

Anser de själva att de lär sig av spelen?

Har du kunnat observera något speciellt socialt beteende mellan elever vid användning av
dessa spel?

Märker du några skillnader i ifall vissa elever gynnas/missgynnas särskilt av spelformen som
lärande?

Egen upplevelse
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Hur lång tid tar det/har det tagit för dig att lära dig använda spelet som läromedel? Finns det
guider för dig som lärare ang. hur spelet ska användas och hur man kan ev förbereda sig inför
användning?

Finns pedagogikmall/lärarhandledning?

Litar du på spelens koppling till kunskapskraven?

Upplever du någon koppling mellan spel och kursmål?

Vilken blir din lärarroll under “speltid”? Hur känner du inför det?

Tycker du att tekniken (internetuppkoppling, spelet, dator/iPad) oftast är tillförlitlig och
fungerar som den ska?

Vem kan du få hjälp av ifall tekniken krånglar?

Hur upplever du din möjlighet att påverka inköp/implementering av spel/mjukvara? Finns det
restriktioner/rekommendationer kring detta?

Hur upplever du intresset/kulturen bland kollegor/chefer, vad gäller spelbaserat lärande?

Upplever du att de spel du använder visar på bred representation/mångfald (om avatarer
förekommer)?

Har du något sista medskick?/övriga tankar

Hur ser du på digitala lärospel i framtiden?
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