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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att skapa en helhetsbild av vilka attityder som finns kring tv- och dataspel 

som läromedel inom gymnasieskolan. Utifrån detta så kan man sedan se vart någonstans skolan 

ligger i denna utveckling. Eleverna och lärarna som deltog i denna studie har alla olika inriktningar 

samt ämnen då det är helhetsbilden som denna studie fokuserar på.  

Materialet till denna studie är en enkätundersökning samt djupintervjuer som komplettering. 

Enkätundersökningen fick ett bortfall från 197 till 154 då det var många elever som inte tog 

enkätundersökningen seriöst men antalet som fyllde i enkäterna var ändå bra procentuellt.  

När det gäller lärarnas attityder så är materialet en fokusgrupp som hade olika tv-spels trailers som 

underlag och fick utifrån det diskutera värdet av spelet som läromedel. Lärarna som deltog i 

undersökningen var från samma arbetslag men hade aldrig tidigare diskuterat tv- och dataspel som 

läromedel under sina möten och hade alla olika ämnen.  

Resultatet visar att det finns ett stort intresse av tv- och dataspel. Det var endast 20 personer av 154 

som aldrig har spelat tv- eller dataspel förut. Det finns även en stor mängd av eleverna som har 

spelat både tv- och dataspel. Man kan även se att eleverna känner att de lär sig när de spelar men 

majoriteten vill dock inte ha tv- eller dataspel i undervisningen. Hos lärarna så finns det en positiv 

bild på lärandet med hjälp av spel men de känner att det är svårt att få in spelet i skolan då det inte 

finns resurser eller kunskap.  

Nyckelord: Attityder, läromedel, dataspel, tv-spel, gymnasiet 
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1. Inledning 
 

Namnet till denna uppsats är hämtat från tv-spelet Zelda, Ocarina of time. Den som säger detta citat 

upprepade gånger under spelets gång är Navi, en älva som hjälper huvudkaraktären Link när denna 

behöver hjälp. Zelda-serien är en av de kändaste tv-spelsserierna och det var även tack vare denna 

titel som jag blev inspirerad att skriva denna uppsats.  

Jag och en elev satt och pratade om tv-spel och kom in på Zelda-serien. Zelda är ett tv-spel där man 

tar rollen som Link, en ung man som ska oftast ska rädda den vackra prinsessan Zelda. Eleven pratade 

om olika bossar, som är ledarna som man ska besegra för att komma vidare i spelet när vi till sist kom 

in på olika sköldar och vapen. Då berättade eleven att det var jobbigt att springa runt och samla 

rupee, som mynten kallas i spelet. De olika mynten har olika färger och värden, till exempel så är en 

grön rupee värd ett medan en lila rupee är värd 50. Han berättade då att om han var tvungen att 

köpa ett svärd som kostade 300 så var det jobbigt att bara få gröna mynt för då skulle det behövas 

300 men skulle han hitta lila mynt så skulle det gå mycket fortare. Jag frågade då denna elev hur 

många lila mynt han behövde och han svarade att det behövdes sex stycken mynt.  

Till saken hör att denna elev hade stora svårigheter i ämnet matematik medan han hade det relativt 

enkelt för matematik i tv-spelet. Det var efter det här som jag blev intresserad av data/tv-spelets 

värde som läromedel. Den elev som jag tidigare nämnt gick i 5:e klass men denna uppsats kommer 

att försöka utforska ett ganska outforskat område vilket är data/tv-spel som läromedel för äldre 

åldrar.  

Det finns även en annan anledning till titeln och det är den att man uppmanar till att både se och 

lyssna. Eleverna får möjligheten att se och lyssna när de spelar samtidigt som det är de själva som får 

göra valen så länge de följer de regler som finns i spelet. Jag hoppas att detta ska kunna vara en 

fortsättning på den tidigare forskning som gjorts och att den kan bidra till den nya forskningen om 

spelinlärning för äldre åldrar. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Data/tv-spelet 

 

2.1.1 Utbredning 

 

Data- och tv-spelet når flera människor i alla åldrar ju längre tiden går. Det som började med spel i 

spelhallarna har nu blivit ett nöje för hela familjen. Harry J. Brown (2008) tar upp i sin bok hur det har 

sett ut för spelen genom tiden. Redan 1952 så skapades ett spel likt tre i rad av Alexander Douglas. 

Trots att mycket började här så tog det lång tid innan det skulle komma ett grafiskt spel. 1958 så 

skapades det första spelet med grafik. Det var ett sorts tennisspel där det enda som fanns på 

skärmen var två streck som representerade spelarnas racket och en ifylld cirkel som skulle 

representera bollen. 1962 kom ett av de spel som man idag ser som ett traditionellt spel. Detta spel 

heter Spacewar!. Detta var ett spel som skulle inspirera väldigt många långt efter sin tid. Spelet går ut 

på att använda ditt rymdskepp för att skjuta ner ett annat rymdskepp samtidigt som du inte får slut 

på bränsle.  

1971 kom både det första arkadspelet och även den första tv-spelskonsolen för hemmabruk (Brown, 

2008). Redan 1971 fanns det en möjlighet för spelen att slå igenom men det skulle inte hända förrän 

1981-1982 då Pacman och Donkey Kong presenterades. Pacman är ett labyrintspel som går ut på att 

samla upp prickar i labyrinten utan att dina fiender tar dig. Donkey Kong var det spel som 

introducerade en av de mest folkkära spelkaraktärerna som finns idag. Denna karaktär är idag känd 

som Super Mario. Spelet går ut på att ta sig upp på en plattform med hjälp av stegar samtidigt som 

man ska undvika de tunnor som Donkey Kong kastar ut. Detta var början men det riktiga 

genombrottet skulle komma några år senare med lanseringen av Nintendo Entertainment System 

även kallad NES. Detta var den konsolen som fick störst genomslag i hemmet och efter den följde 

andra konsoler.  

Ser vi på vår tid nu så har vi kommit mycket längre än de spel som fanns på 80-talet och det är även 

så att efterfrågan har gått ner i åldrarna. DN skrev en artikel där de gjorde ett slumpbaserat urval 

bland barns julklappsönskelistorna som skickats till tomten i Tomteboda 2009. Undersökningen var 

baserad på 1000 av önskelistorna. Först på den listan kom tv- och dataspel följt av Lego och husdjur 

(DN, 15122009).  

Även företag har idag tänkt igenom sin situation och försöker att locka eller göra det roligare för den 

yngre generationen med hjälp av spel. Till exempel så använder Uppsala nya tidnings mediecenter sig 

av ett spel, när klasser gör studiebesök, där eleverna får agera redaktörer och får skapa en löpsedel. 

Eleverna får då arbeta mot en deadline och får även välja bland olika nyheter varav vissa är falska. 

Man får sedan fram ett resultat beroende på vilken nyhet man valde som huvudnyhet och beroende 

på vilka nyheter man valde som lokala nyheter och världsnyheter. 
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2.1.2 Debatten kring data/tv-spelet 

 

Data/tv-spelet är ett av de mest utsatta medierna som finns i dagens samhälle (Rutter & Bryce, 

2006). Den diskussion som förut fördes kring film och musik har nu flyttats över till tv-spelet.  

 

2.1.2.1 Våldsproblematiken 

 

Att våld förekommer i medier är ingenting nytt. Svt:s program Studio S tog 1980 upp debatten kring 

videovåldet. Man var då förtvivlad över hur unga kvinnor blev itu sågade med en motorsåg. Den film 

som de då refererade till var Motorsågsmassakern. Det är alltså inte tv- och dataspelet eller filmen 

som egentligen är i fokus i dessa typer av debatter utan istället så handlar debatten om det våld som 

förekommer i vissa spel. Det är därför lätt att säga att det är tv-spelet som helhet som gör folk 

våldsamma då de lever sig in i denna värld när det egentligen är diskussioner angående genren first 

person shooter spel och andra våldsspel.  

Det är i dessa debatter som diskussionen kring hur ungdomar påverkas av tv-spel kommer upp. 

Jostein Gripsrud skriver (Gripsrud, 2004) angående den tidigare forskningen kring tv-våld att den ses 

på olika sätt. Det finns både den negativa påverkan och den positiva påverkan som våldet i medier 

kan ha. Den oron som finns i dessa debatter har alltid funnits sen diskussionen kom upp. Sedan dess 

har det alltid varit en moralisk panik kring ny medier som kommer fram.  

”Den moraliska paniken, eller mediepaniken som den också kallas, har gått till på 

ungefär samma sätt sedan begynnelsen. Det börjar med att vuxna experter så som 

lärare, socialarbetare, kulturkritiker och politiker definierar det nya mediet som ett 

hot.” (Falkner, s.31 )  

Att det finns en moralisk panik, eller en mediepanik är som Carin Falkner tar upp något som inte är 

ovanligt. Det man kan tillägga till det som hon själv säger är att den förändras väldigt ofta. T.ex. så var 

ofta litteratur debatterat vilket inte sker i samma utsträckning idag. Om det är nya medier så finns 

det en större risk att de hamnar i dessa debatter.  

Även Medierådet (Medierådet, direktiv 1990, hämtat 2010) tog redan 1990 upp i sina direktiv att 

mycket av den debatten som kretsar kring den rörliga bilden handlar om extremvåldet. Medierådet 

ansåg även att detta endast var en liten bit av det som finns ute bland medierna och bestämde sig för 

att deras fokus inte endast skulle vara på extremvåldet utan den rörliga bilden som en helhet. 

 

2.1.2.2 Spelets värde 

 

Något som har diskuteras mer under den senare tiden är tv-spelets värde. Det man ser mest på i 

denna diskussion är vad man egentligen får ut av att spela tv-spel.  
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“Many political thinkers, including those enthusiastic about new media, see 

videogames like these as nothing more than interactive cartoons, amusing but too 

shallow to provoke critical thinking or active political response” (Brown, 2008, s.71)  

Spelet som man pratar om är ett spel skapat av universitetsstudenter i California. Spelet utspelar sig i 

Darfur och du måste först hitta vatten åt din by utan att bli upptäckt av soldater. Misslyckas man 

med det så blir gruppen tillfångatagna och utsatta för t.ex. tortyr. Klarar man detta så går man till 

nästa steg då man ska klara av andra uppdrag som att hitta mat och ge alla rum.  

Det man försöker göra med dessa spel är att, på samma sätt som man gjort med filmen, skapa en 

debatt kring något som händer i världen och få människor att öppna sina ögon. Men i detta avseende 

ser politiker det som något som inte har något konkret värde. 

 

2.1.2.3 Spelberoendet  

Även om våldet och det kulturella värdet är det som diskuteras mest kring tv- och dataspel så finns 

det även andra saker som ofta hamnar i debatter och en av dessa är spelberoendet. Oftast så handlar 

detta spelberoende om de spel som använder sig av riktiga pengar. De spel det handlar om då är till 

exempel poker på nätet eller World of warcraft. World of warcraft är ett så kallat massively 

multiplayer online role-playing game. Begreppet innebär att man skapar en karaktär som används på 

en internet sida. På den sidan finns det flera spelare runt om i världen som spelar samtidigt och 

springer runt i den värld där din karaktär befinner sig.  

Om vi ser på det första exemplet som är poker så brukar detta inte kallas ett dataspel av dem som är 

insatta utan det ses mer som ett forum för pokerspelare. Att det finns en risk att spela spel där riktiga 

pengar ingår och där du kan tjäna pengar har sedan länge varit känt då det idag finns många 

behandlingshem för folk med spelberoende. Ett av dessa hem är Game Over som finns över hela 

landet och ställer sig emot spelandet.  

På deras hemsida så skriver man ”För många är dataspel ett roligt tidsfördriv men det kan också 

utvecklas till ett nätberoende. Om man tappar kontrollen över sitt användande av datorer och 

hamnar i en situation, där det blir viktigare, vad som sker i den virtuella världen än i den verkliga. Då 

är det dags att söka hjälp”(Game Over, hämtat 2010). 

 

2.2.3 Forskningsresultat 

 

I Medierådets studie (Medierådet, 2008) deltog 2000 barn och ungdomar för att svara på frågor 

angående deras erfarenheter av olika medier. I den här studien kom man fram att 83 % av barn och 

ungdomar har någon gång spelat tv- eller datorspel. Man fick fram att det var 96 % av pojkarna som 

svarade att de hade spelat någon gång medan siffran för flickorna låg på 71 %.  

Man kunde även se att det fanns en skillnad bland kön då de fick säga vad de själva spelade. Det 

visade sig att spel som Sims var populärt bland tjejer medan World of warcraft och Counterstrike var 

populärt bland killarna. Sims är ett simulatorspel där det gäller att skapa en familj och ta hand om sitt 
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hus. Det finns inget mål i spelet utan man simulerar livsförhållanden och försöker skapa en lycklig 

familj. World of warcraft är ett spel där du utvecklar din karaktär genom att söka efter vapen och 

rustningar som du antingen hittar, får av vänner eller får när du klarar ett uppdrag i en interaktiv 

värld på internet.  

Man ställde även frågor angående vad barnen gjorde när de var ute på internet. Det var då 65 % av 

de som svarat som sa att de bland annat spelade spel. Detta var dock vanligare bland dem i den 

yngre åldern. Det var även en stor skillnad bland könen i den här frågan. Bland killarna så var det här 

det populäraste alternativet tillsammans med att se på filmklipp från Youtube, men bland tjejerna så 

hamnade detta på tredje plats trots att mer än hälften hade svarat att de spelade spel på internet. 

 

2.2.4 Spel som läromedel 

 

2.2.4.1 Skolan och edutainment 

 

Det har länge funnits dataspel vars syfte är att kombinera inlärning med nöje. Till exempel finns det 

ett matematikspel som heter Cheops pyramid till datorn. Det är ett spel som går ut på att man 

springer igenom en pyramid och löser olika matematiska problem. Detta spel är riktat till äldre åldrar 

och problemen består av allt från att räkna ut arean till att använda sig av vanlig addition och 

subtraktion.  

Detta är ett exempel på det som kallas för edutainmentspel, ett spel som är anpassat så att man kan 

använda det i skolan. Edutainment är ett hopslaget ord från engelskans education och entertainment, 

där syftet är att lärandet ska bli roligt. Harry J. Brown beskriver detta som ”the marrige of education 

and entertainment” (Brown, 2008) vilket syftar till inlärning på ett underhållande sätt. Det som har 

hänt är att man har försökt skapa ett underhållande sätt att lära sig innehållet som finns i 

läroböckerna. I detta fall så är det pyramiden som är läroboken och för att få gå vidare i läroboken så 

måste du klara av ett visst antal uppgifter. Skillnaden är endast att formspråket i boken och i spelet 

skiljer sig.  

Idag finns det många spel som försöker skapa en realistisk upplevelse och det finns även ett antal 

skolor som försöker använda sig av dessa typer av spel (Linderoth, 2007). Detta sker mest inom 

strategispel och simulatorer då man ofta hamnar i en historisk händelse och får själv bygga upp sin 

stad och se till att alla är nöjda. Problemet med dessa spel är att de ofta inte har den pedagogiska 

fördelen som finns av att vara inne i spelet och uppleva det som hände vilket gör att eleven missar 

mycket då man endast får en inblick i hur man t.ex. byggde och krigade då det inte finns någon större 

integration mellan människorna. Detta tar även Harry J. Brown upp då han säger:  

“Strategy games sacrifice the pedagogical advantages of experiencing history 

empathetically, as an “insider,” which the Educational Arcade finds crucial.” (Brown, 

2008, s.127)  

Det som många har ställt sig undrade till är varför vissa använder sig av strategispel i skolan om det 

är så att det finns andra spel som har ett bättre pedagogiskt syfte och det har även kommit kritik 
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riktat mot att spelen är för partiska och felaktiga i det som egentligen har skett. Detta argumenterar 

Harry J. Brown emot då han säger:  

“Although strategy games are merely symbolic and highly simplified models, limited or 

biased in their perspective and marred by inaccuracies and omissions, so too is a 

history textbook” (Brown, 2008,. s.134)  

Det är i denna situation som vi befinner oss i dagens skola. En liten del av lärarna försöker föra in spel 

i skolan och försöker även att utforska nya användningssätt, medan andra lärare anser att 

läroböckerna ger en bättre och mer verklig bild av det som ska läras ut. 

 

2.2.4.2 Att lära med hjälp av spel 

 
2009 publicerade OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) en undersökning 

som hette “Does Computer Use Increase Educational Achievements? Student-level Evidence from 

PISA” . Undersökningen visade att elever som hade IT-erfarenhet fick bättre resultat i de 

vetenskapliga ämnena. Spiezia skriver dock att det var de elever som använde datorn i hemmet som 

fick bättre resultat.  

“Our analysis has shown that computer use does increase student performance 

(science scores) in PISA. This result has been obtained after having controlled for 

observable (spurious correlation) and unobservable (selection) differences among 

students, their families and their schools. The estimated increase in science scores, 

however, seems to be due mainly to the use of computer at home whereas the effects 

of computer use at school seem smaller or none.” (Spiezia, 2009)  

Som jag tidigare varit inne på så är det en stor del av barnen som spelar spel på datorn, detta är 

något som görs i hemmet och inte i skolan. Det är ett av de största skillnaderna mellan skolan och 

hemmet då eleverna gör det som lärarna tycker är rätt.  

Spiezia fortsätter med att säga att det fanns undantag i länder så som Australien och Österrike där 

det visade sig att de som använde datorn i skolan fick mycket bättre resultat. Han söker däremot inte 

efter någon anledning om varför man lärde sig bättre i skolorna i Australien och Österrike utan bara 

konstaterar att så är fallet.  

 

2.2.4.3 Spelets sociala karaktär 

 
Många vuxna ser sina barn sitta hemma och spela data- eller tv-spel helt ensamma men frågan är om 

de faktiskt är ensamma när de spelar. James Paul Gee gjorde 2007 en studie angående ungdomars 

sociala erfarenheter av tv-spel. Han fick fram att det fanns tre olika sätt att spela med andra spelare. 

Ett av dessa var att koppla in flera kontroller till samma enhet för att kunna spela med varandra. 

Detta alternativ var mest vanligt bland yngre åldrar. Ser man däremot till de äldre åldrarna så fanns 

det två andra alternativ som var vanligare. Det ena sättet var att skapa ett nätverk mellan flera 

enheter och spela från flera olika platser (Gee, 2007). Det andra sättet är att spela över internet på 
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en plats där alla samlas (Gee, 2007). World of Warcraft är ett av de spelen som använder sig av det 

sista alternativet. Spelaren skapar sin egen karaktär och ger sig in i spelet där man träffar folk från 

hela världen och man är även tvungen att söka hjälp från andra så att man kan klara av vissa 

uppdrag. Det finns även de som bildar grupper och bestämmer sig för att träffas på en viss plats 

under en viss tid i den virtuella världen. 

 

2.2.4.4 Forskning kring spel som läromedel 

 
Även om forskning om spel som läromedel är ett relativt nytt område så har det ändå kommit en hel 

del. Dock handlar den mesta forskningen om barn och ungdomar mellan 7 till 15 år.  

Futurelab i England, som är ett företag som bland annat inriktar sig på att visa olika sätt att använda 

spel i skolan, släppte en rapport i mars 2009 (Williamson, 2009). Det man hade gjort var att gå in i 

klassrum och samarbeta med lärarna. Man lät eleverna spela dataspel för att lära sig mer om det 

eleverna skulle lära sig. Den visar på att många av lärarna som har prövat att använda spel i skolan 

har gjort det med positivt resultat. Lärarna märkte att eleverna kunde ta mer ansvar och 

samarbetade bättre under sin inlärning än tidigare. Det man även kom fram till var att lärarna fick 

mer tid i klassrummet då eleverna kunde arbeta självständigt och läraren kunde gå runt och se på 

elevernas utveckling på ett annat sätt än tidigare. De spel som användes var underhållningsspel och 

inte spel som var designade för skolan. J.L. Lemke (Lemke, 1998) tar upp att det är det arbetsätt som 

skolan kommer bli tvungna att sträva mot. Han nämner två stycken undervisningsparadigm, en som 

visar hur det är i skolan och en som beskriver det han anser att skolorna kommer att vara tvungna att 

sträva mot. Det första är det kursplanestyrparadigmet då läraren ska veta mer än eleverna. Läraren 

bestämmer vad eleverna ska lära sig och lär ut från sin egen kunskap. Det andra paradigmet är det 

interaktiva paradigmet som innebär att personer samarbetar för att få fram den kunskap som 

gruppen behöver vid just det tillfället. Detta innebär att läraren får rollen som en coach istället för 

rollen som en allvetare. Istället så blir det eleverna som får söka efter kunskapen som de anser att 

dem behöver för att klara uppgiften. 

3. Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att se om det finns en plats för underhållningsspel i framtidens 

gymnasieskola. Kan det interaktiva spelet ha samma utveckling som filmen eller är det så att man 

alltid ser spelet som nöje och inte som ett undervisningsmaterial eller diskussionsunderlag? 

Skolverket skriver i kursplanen för Svenska A att eleven ska:  

”kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap från bibliotek 

och databaser samt kunna använda datorer för att skriva och kommunicera” 

(Skolverket, Kursplan Svenska A, inrättad 2000, 2010)  

Man skriver även i kursplanen för Engelska A att eleven ska:  

”förstå tydligt tal, från olika regioner, om ämnen som inte är helt obekanta” 

(Skolverket, Kursplan Engelska A, inrättad 2000, 2010)  
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Med att skriva och kommunicera så brukar man tänka sig användning av Words och E-mail. Men i dag 

så har spelen så mycket möjlighet att göra just detta. Elever som spelar vissa spel över nätet kan sitta 

och kommunicera med någon som finns i närheten eller någon från ett annat land. Visserligen är det 

så att man ofta pratar ett annat språk än svenska när man spelar över nätet och det är där engelskan 

kommer in. Beroende på spel så kan detta ske i både skrift och i tal.  

”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel 

av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. 

bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” (Skolverket, 2010)  

Jag vill inrikta mig på en åldersgrupp som det inte finns så mycket forskning om, vilket är 

gymnasieelever och därför tog jag Engelska A och Svenska A som exempel. Då man pratar om spel 

och inlärning så handlar majoriteten av forskningen om elever under 15 år, vilket gör det mer 

intressant att se på den frivilliga skolan.  

Skolverket tar även upp att man i årskurs 7-9 förstå ”Hur musik används i olika medier, till exempel i 

film och datorspel.” (Skolverket, 2010, s.35). Detta är något som ofta inte tas upp om man inte har en 

specialinriktning på skolan.  

”Även små barn kommer i kontakt med modern informationsteknik, t.ex. cd-skivor, 

filmer, dataspel, datorer med grafikprogram. Blivande lärare bör lära sig hur man 

konstruktivt kan utnyttja tekniken för att förverkliga pedagogiska mål både när det 

gäller kognitiv och estetisk utveckling.”( SOU 2008:109, s.241)  

Tv- och dataspel är även en kunskap som vissa elever har men aldrig kan ta fram eftersom de själva 

kanske inte vet vad de har lärt sig eller aldrig får möjlighet att diskutera spelen på ett djupare plan. 

Jag hoppas att detta kan vara en början på en ny gren i den forskning som har fått ett stort lyft på 

senare tid då data/tv-spelet har blivit äldre.  

De frågor som jag vill kunna få reda på med hjälp av denna studie är  

         -   På vilket sätt skiljer sig lärares respektive elevers attityd till tv- och dataspel som läromedel? 

         -   Anser elever att de lär sig något när de spelar tv- och dataspel?  

         -   Finns det en plats för underhållningsspel i den svenska skolan i framtiden?  

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Teorierna som jag har valt att använda mig av är dels inriktade på pedagogik men även teorier kring 

attityder. Dessa använder jag eftersom att denna uppsats kommer att fokusera på attityder kring tv- 

och dataspel i skolan.  
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4.1 Attityder kring tv- och dataspel som läromedel 
 

Ser man på attityderna så kommer jag bland annat att fokusera på om eleverna och lärarna är 

positivt inställda eller negativt inställda till detta. Det är vår sociala miljö som påverkar våra attityder 

(Sjödén, 1980) och det vi gör påverkas ofta av våra attityder, våra inställningar till det som vi ska 

bemöta. Om man är positivt inställd till tv- och dataspel så kommer det vara mer troligt att man är 

för tv- och dataspel i skolan än om man har en negativ inställning till tv- och dataspel. Det man bör 

tänka på är att en person kan ha dubbelsidig information vilket innebär att personen i fråga både är 

för och emot (Sjödén, 1980), i detta fall, tv- och dataspel i skolan. Det är kring denna teori som jag 

kommer att arbeta när det gäller att se på olika attityder i denna uppsats.  

Den andra teorin som berör detta område är Everett Rogers diffusion av innovationer. En innovation 

definierar Rogers (Rogers, 2003) som en idé eller en sak som uppfattas som någonting nytt av en 

eller flera personer som till exempel tv-spel som läromedel. Då det handlar om begreppet diffusion 

av innovationer så innebär det att det under en längre tid skickas innovationer genom olika kanaler i 

ett socialt system (Rogers, 2003). Detta innebär att det når ut till en större mängd av människorna. 

Det hela börjar med innovatörer som vågar ta risker och börjar innovationen. Sedan kommer de 

tidigare anhängarna som börjar märka att det här är något som har något värde. Efter detta kommer 

den tidiga majoriteten som gärna vill tänka igenom allt innan de beslutar att ta risken. När den tidiga 

majoriteten accepterat innovationen så kommer den sena majoriteten då dessa behöver övertalas 

innan de kan se värdet i innovationen. De sista som kommer är de sista anhängarna som är svåra att 

övertala och väldigt skeptiska. När denna process är klar så har innovationen kommit till den stora 

publiken. Rogers tar även upp att det är viktigt med peer to peer kommunikationen är viktig om en 

innovation ska spridas (Rogers, 2003). Peer to peer innebär att det sprids mellan vänner och om en 

vän berättar för en annan vän så sprider den vidare till sina vänner vilket till slut gör att det är många 

som vet vad nyheten handlar om.  

Dessa teorier kommer jag att använda för att förklara lärarnas och elevernas attityd till tv- och 

dataspel som läromedel. Den första teorien förklarar inställning medan den andra teorien använder 

jag för att förklara inställningen hos lärare och vart skolan ligger just nu i denna utveckling. 

 

4.2 Den pedagogiska synen på tv- och dataspel som läromedel 
 

Om man ser på teorierna kring pedagogik och skola så kommer jag att arbeta kring tre stycken olika 

teorier.  

Den första innebär att lära av erfarenhet något som D.A. Kolb tar upp. Ser man till Kolb (Kolb, 1984) 

så säger han att inlärningsprocessen kan beskrivas genom den experiential learning cycle. Det 

handlar om att man först får konkreta erfarenheter, man upplever något, sedan reflekterar man över 

det som man har upplevt. Nästa steg är att man drar slutsatser och lär sig av erfarenheterna och det 

sista steget är att man prövar det man har kommit fram till. Det här är något som går att anpassa till 

tv-spelet då man ofta stöter på problem eller hinder. När spelaren stöter på problemen så stänger 
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man av spelet men fortsätter ändå att försöka lösa problemet i huvudet. När man sedan börjar spela 

igen så har man ett antal olika lösningar på problemet och ser om något av dessa stämmer.  

Den andra teorin kring detta ämne är Allan Paivios dual coding teori (Paivio,1986). Paivio menar att 

människan tar in kunskap på två olika sätt. Det är genom att se och att lyssna. Det är detta som är en 

av fördelarna med tv- och dataspel, då spelaren får möjligheten att få intryck som är både audiella 

och visuella, samtidigt som spelaren ibland kan påverka innehållet.  

Den sista teorin har jag redan varit inne på och det är J.L. Lemkes (Lemke, 1998) paradigm som visar 

på att vi måste sträva efter en skola där elever själva får söka efter kunskapen. 

Anledningen till att jag väljer att använda dessa tre teorier beror på att jag vill se vad lärarna och 

eleverna anser att tv- och dataspelet tillför. Detta är en del av inställningen till tv- och dataspel som 

läromedel i skolan. Om lärarna är inne på dessa pedagagosika lärosätt så kan  tv- och dataspel vara 

ett bra hjälpmedel för eleverna. Teorierna kommer att fungera som hjälp till att förklara lärarnas 

pedagogiska avändningssätt för tv- och dataspel som läromedel.  

5. Metod 
 

I detta avsnitt kommer jag att gå in på de metoder jag använt mig av i denna studie. Jag kommer att 

kortfattat berätta varför jag valde just dessa metoder samt även att gå in på de forskningsetiska 

regler jag följt.  

Det jag använt mig av är både primära och sekundära källor eftersom jag vill ta del av både den nya 

forskningen och den äldre forskningen. Det som jag har i åtanken när jag använder mig av 

sekundärkällor är att författaren har tolkat den källa som den hänvisar till (Johansson och Svedner, 

2006). 

 

5.1 Val av metod 
 

När jag började detta arbete så tänkte jag göra en observation på elever när de spelade för att själv 

kunna se hur eleverna agerade och ifall de lärde sig något av spelen. Det jag märkte då var att det var 

svårt att hitta en gymnasieskola som använde sig utav spel i undervisningen.  

Då jag skriver om attityder så kom jag även på att en observation inte skulle tillföra detta arbete 

något mer än vad intervjuer och en enkätundersökning skulle göra utan det skulle enbart fungera 

som en fördjupning för mig själv.  

Det som jag har valt att göra är en enkätstudie med elever som går på gymnasiet då det är bra att få 

en helhetsbild av vad elever tycker och tänker. Det som jag tänkte på när jag gjorde enkäterna var att 

vara så tydlig som möjlig och även utforma enkäterna med en plats där eleverna själva fick skriva, om 

det var något som de kände att jag hade glömt. Det blev en enkät med 10 frågor med 

flersvarsalternativ. Jag har valt att lämna ut enkäter till sammanlagt 7 klasser. Dessa består av två 
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stycken klasser som går i första året på gymnasiet, tre stycken som går i andra året på gymnasiet och 

två stycken som går i tredje året på gymnasiet. Då man på gymnasiet har olika inriktningar så 

kommer jag att dela ut enkäterna till tre stycken klasser som har samhälle i grunden, tre stycken 

klasser som har natur i grunden och en klass som är en sam-mediaklass. Könsfördelningen är 102 

killar och 95 tjejer. 

Som komplettering till detta så gjorde jag djupintervjuer med några elever. Detta innebar att jag 

intervjuade sex stycken elever, då jag ville få mer information om hur eleverna kunde tänka kring 

användning av spel i skolan.  

Jag anser att fokus borde hamna på eleverna när det gäller att se vad de lär sig utav tv- och dataspel 

men som en komplettering till det så har jag även haft en fokusgrupp med lärare. Detta är för att se 

hur en lärardiskussion kring detta ämne kan se ut och kunna jämföra det med elevernas synsätt. Om 

lärarna anser att data/tv-spel inte är ett hjälpmedel till att få kunskap så kommer skolorna inte att 

använda sig utav spelen.  

Utöver det som jag tidigare nämnt så har jag även gjort enklare spelanalyser för att se vilka moment 

som eventuellt skulle kunna användas i skolan. Det finns inget sätt som är det rätta sättet att göra en 

spelanalys på samma sätt som det inte finns en rätt form för filmanalys. Lars Gustaf Andersson och 

Erik Hedling (Andersson, Lars Gustaf & Hedling, Erik, 1999) förklarar att filmanalyser skiljer sig 

beroende på vem som gör den och vilket syfte analysen har. Det som jag gjorde var att se på spelen 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Vilka olika skolämnen, som Engelska eller Samhällskunskap, tar 

spelet i fråga upp och hur illustrerar spelskaparna det.  

Analysen gör jag för att fördjupa mig inom området då det är mycket av litteraturen kring detta ämne 

som tar upp spel och vissa moment i spelen, samtidigt så kommer en bättre insyn i dagens spel att 

hjälpa mig i de kvalitativa intervjuerna. 

 

5.2 Forskningsetik 

 
När det gäller forskningsetik så utgick jag från den som Johansson och Svedner tar upp 2006. Då mina 

elever var äldre än 15 år så hade jag först samtal med lärarna om att få tillåtelse att utföra en 

enkätundersökning i klassrummet. Då jag var närvarande i rummet under enkätundersökningen så 

gav jag eleverna möjlighet att ställa frågor om det var något som var otydligt. Innan enkäterna och 

intervjuerna så besökte jag klasserna för att presentera mig själv och informera om syftet med mitt 

arbete. Jag berättade även för eleverna att de inte behövde delta om de inte ville eftersom detta var 

helt frivilligt. Alla elever som deltog fick reda på att de skulle få vara anonyma. De som deltog i 

enkätundersökningen behövde inte skriva namn, trots att det var många elever som tyckte att det 

var konstigt att inte skriva namn på något man lämnar in. De som deltog i intervjuerna informerade 

jag att jag inte skulle använda deras riktiga namn utan ett fiktivt namn, ett så kallat pseudonym. 
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5.3 Genomförande 
 

5.3.1 Enkätstudie 

 

Det jag kommer att göra under enkätundersökning är att befinna mig i klassrummet där jag delar ut 

enkäterna. Detta arbete beräknar jag kommer att ta två veckor. Anledningen till varför jag befinner 

mig i klassrummet är så att jag ska kunna besvara eventuella frågor som eleverna har om frågorna på 

enkäten. Hur tydligt man än gör en enkät så kan det alltid finnas frågor kring den och jag vill ha så 

ärliga svar som möjligt till min uppsats.  

Risken finns dock att jag blir en faktor i rummet men jag kommer att göra allt som jag kan så att 

eleverna ska förstå att det är en anonym enkät och att ingen kommer att fråga några andra frågor 

angående deras svar eller bedöma deras svar. Sammanlagt är det 7 klasser vilket blir 197 elever som 

kommer att delta i undersökningen. 

 

5.3.2 Djupintervjuer 

 

Jag kommer att intervjua sex stycken elever från en gymnasieskola. Det är två elever från varje 

årskull. Det jag kommer att göra först är att sammanställa mina enkäter för att se vad majoriteten 

har svarat så att jag har mer information om ämnet.  

Eleverna kommer att bli intervjuade en och en vilket gör att ingen kan påverka deras svar. Jag vill inte 

att intervjun ska påverkas av till exempel grupptryck. Nackdelen med den här metoden är att det 

finns elever som blir säkrare i grupp och har lättare för att komma på saker de vill ta upp när dem har 

någon att diskutera med.  

Då jag vill ha elevernas egna åsikter i denna djupintervju så kommer jag att ge de den tiden dem 

behöver och inte stressa dem. Frågorna till eleverna (Bilaga 2) kommer till exempel att vara ”Får du 

möjlighet att diskutera dina spel i skolan (med någon annan än dina kamrater)” och ”När lär du dig 

något av spel”.  

Vi kommer att befinna oss i ett rum som används som grupprum. Om det finns elever som vill bli 

intervjuade någon annanstans och möjligheten finns så kommer jag att gå med på det förutsatt att 

det är lugnt i det området. Detta gör jag för att skapa en så trygg miljö som möjligt.  

Jag har bestämt mig för att använda en mp3-spelare för att dokumentera intervjuerna. Anledningen 

till detta är att jag vill ha möjlighet att ställa följdfrågor och låta intervjun flyta på vilket den inte 

kommer att göra om jag försöker att skriva ner allt.  
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5.3.3 Fokusgruppen 

 

När det kommer till lärarna som ska delta i fokusgruppen så har även de likt eleverna olika 

kombinationer av ämnen. Det är sju stycken lärare som kommer att delta i diskussionen och 

könsfördelningen är att det är fyra kvinnliga lärare och tre stycken manliga lärare. Dessa lärare är 

från samma arbetslag så de har diskuterat med varandra innan. Detta är en av anledningarna till 

varför jag känner att det finns en möjligt att få fram en naturlig diskussion mellan dessa lärare.  

När det gäller fokusgruppen så kommer även de diskutera frågorna angående eleverna men de 

kommer även att få frågor som ” Vilka möjligheter finns det att använda tv- och dataspel i skolan” 

och ”Tror ni att man kan lära sig något utav data/tv-spel”  

De kommer att få diskussionsfrågorna (Bilaga 3) innan detta möte vilket innebär att de kan komma 

väl förberedda. Jag och gruppen kommer att befinna oss på samma plats som de har sina möten på. 

Jag kommer även att sätta ut kaffe och bullar för att lärarna ska kunna vara avslappnade och vakna 

så att de kan diskutera med varandra som de gör vid arbetslagsmötena.  

Jag kommer att börja med att visa och berätta om två stycken spelkartonger som stimulimaterial. Det 

är två olika spel varav det ena spelet har en rekommenderad ålder på 18 år och det andra spelet har 

en rekommenderad ålder på 12 år. I det spel som är rekommenderat från 18 år är ett så kallat 

actionspel och spelaren tar rollen som en lönnmördare under renässanstiden i Rom. I det andra 

spelet som är rekommenderat från 12 år så är spelaren en läkare och får utföra olika operationer på 

patienter. Jag har även skickat ut länkar till deltagarna så att de innan mötet kan se trailers på spelet 

och kanske få en uppfattning om vad det är för spel.  

Sedan kommer jag att ställa den första frågan som är ”Hur ser ni på data/tv-spel i skolan” och sedan 

vara passiv och endast fungera som en person som ser till att diskussionen fortgår. Det känns som att 

detta är det bästa sättet att få till en naturlig diskussion och samtidigt få en inblick i hur 

diskussionerna kan se ut.  

Då det är en fri diskussion och frågorna endast används som ett underlag till diskussionen så hoppas 

jag att lärarna kan diskutera utan att rikta för många frågor till mig.  

Jag kommer att använda mig av en mp3 spelare och spela in samtalet så att jag kan få med allting och 

låta diskussionen fortgå. Mina observationer under det här momentet kommer jag att anteckna med 

ett löpnade protokoll. Detta innebär att jag antecknar det jag ser så fort det händer.  

6. Resultat 
 

6.1 Enkätstudien 
 

Det blev ett visst bortfall i enkätundersökningen då vissa av eleverna gav olika svar på samma fråga 

eller skrev könsord på alternativet övrigt. Ett exempel på detta är när elever har ringat in både att de 

spelar spel samtidigt som de ringat in att de inte spelar spel. De flesta av de som föll bort gick i ettan 
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och de hade bara gått i klassen ett par veckor innan denna undersökning så det kan vara anledningen 

till varför de inte tog enkäterna på allvar. Dessa enkäter kommer jag inte ha med i undersökningen. 

Sammanlagt blev det 154 enkäter varav 85 elever var killar och 69 elever var tjejer. 

 

6.1.1 Elevernas spelvanor 

 

Ser man på eleverna som deltog i enkätundersökningen så kan man märka att majoriteten av dessa 

någon gång hade spelat antingen tv- eller dataspel.  

  ( Svar på fråga 1 i bilaga 1, enkätundersökning 2010 ) 

Det man märkte var att det var många elever som både hade spelat data- och tv-spel. Detta kan 

stärkas med att genren pussel och RPG var det mest spelade bland tjejer medan killarna valde 

sportspel och actionspel. Resultatet på frågan om vilken genre eleverna spelade kan man se här 

nedan. 

 

                                                               ( Svar på fråga 3 i bilaga 1, enkätundersökning 2010 ) 

Det man kan se är att det inte är en så stor skillnad bland genrerna men att pusselspelen ligger bäst 

till bland eleverna. Den enda som skiljer sig från mängden är sportspelen som där det endast var 32 

elever som spelade denna genre. 
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                                                             ( Svar på fråga 5 i bilaga 1, enkätundersökning 2010 ) 

Majoriteten av eleverna spelar runt 20 timmar per vecka men vissa elever skrev även som tillägg att 

det beror på hur mycket annat det finns att göra under veckan. En av eleverna skrev att under ett lov 

så spelade han runt 40 timmar.  

                                                               ( Svar på fråga 4 i bilaga 1, enkätundersökning 2010 ) 

Då eleverna hade möjlighet att kryssa i flera alternativ på denna fråga så blir antalet lite fler än vad 

som deltog men man kan se att de flesta eleverna spelade på kvällar samtidigt som det var ungefär 

lika många som spelade på eftermiddagar som spelade under nätterna. Det var endast tre personer 

som spelade på morgonen.  

  ( Svar på fråga 6 i bilaga 1, enkätundersökning 2010 ) 

Det visade sig även att de flesta eleverna som spelade gjorde detta alla dagar i veckan. Det fanns en 

viss del som endast spelade på helger och en viss del som endast spelade på vardagar men 

majoriteten ägnade sig åt tv- och dataspel alla dagar i veckan. 
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6.1.2 Elevernas syn på spel som läromedel 

 
När det gällde elever som kände att de hade lärt sig något av tv- eller dataspel så svarade  

 

 
( Svar på fråga 7 i bilaga 1, enkätundersökning 2010 ) 

Man kan se att nästan alla elever som spelar känner att de har lärt sig språk genom att spela data- 

och tv-spel. Det var även så att ungefär hälften av eleverna kände att de hade lärt sig om geografi 

och historia under tiden som de spelar. Sedan var det även 38 elever som kände att de lärde sig 

matematik. De ämnen som eleverna inte kände att de hade lärt sig var samhällskunskap och 

naturämnen som kemi och biologi.  

                                                        (Svar på fråga 8 i bilaga 1, enkätundersökning 2010  ) 

På frågan ”tror du att det fungerar att använda dataspel eller tv-spel på lektionerna i skolan?” 

svarade de flesta att det fungerade om det var som belöning efter man var klar med sina uppgifter. 

Svar som ”spel och inlärning fungerar bra” och ”spel och skola hör inte ihop” hade ungefär lika 

många kryssat i medan det endast var 3 elever som kryssat i ”elever kommer inte lära sig något”. 
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  (Svar på fråga 7 i bilaga 1, enkätundersökning 2010 ) 

På frågan ”Vad tror du är den största anledningen till att det inte är så vanligt med data- och tv-spel i 

skolan” svarade majoriteten att skolan inte har de ekonomiska förutsättningarna som behövs. Det 

näst vanligaste valet, men med en tredjedel av rösterna som första valet, var svaret att skolan inte 

tyckte att eleverna lärde sig något. Det som var förvånande var att endast nio av de frågade svarade 

att det berodde på att lärarna inte hade kunskapen. Detta innebär att eleverna har stort förtroende 

för lärarna.  

 

6.2 Djupintervjuerna  
 

De elever som deltog i djupintervjuerna var, Stefan och Adam från första året, Maria och Klas från 

andra året och sen Frida och Nils från tredje året.  

Det första frågan som jag ställde till eleverna var hur ofta de spelade.  

Stefan, Adam, Maria och Frida svarade alla någon timme per dag medan Klas och Nils spelade så fort 

de hade möjlighet till det. Detta kunde variera så de kunde inte säga exakt hur många timmar i 

veckan men Nils sa att om han vaknade tidigt på söndagar så kunde han spela fram tills klockan två 

på eftermiddagen. Klas sa att han kunde ligga uppe sent på kvällarna och spela eftersom han glömde 

bort tiden ibland.  

När jag frågade om eleverna kände att de hade någon att prata med om tv-spel i skolan förutom sina 

kompisar så var det faktiskt en av eleverna som tog upp en lärare som han pratade tv-spel med.  

Jo, det finns en lärare som man kan snacka med om vad som helst... men han gillar... 

är mest inne på tv-spel. Det är nice att snacka med någon och vi har samma smak i tv-

spel så det är mycket att prata om.  

(Nils, 18) 

Jag frågade eleven om han och läraren hade samma samtal som han förde med sina kompisar och 

fick då som svar:  
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Asså... hmm... det är typ på samma sätt... vi snackar ju om innehållet i spelet men när 

man snackar med honom så får man veta mycket mer.  

(Jag frågade som vadå)...  

Han berättar att om det är verkligt och mer om hur man själv skulle göra om man var i 

den situationen... vi snackar om grafik och sånt också men det gör jag med kompisarna 

också... men jag får mer... det blir mer som får mig att tänka till...  

(Nils, 18)  

Han berättade även att det ibland kändes som om han hade en lektion i tv-spel när han och läraren 

pratade. De vanliga lektionerna var ganska tråkiga, bortsett från svenskan och idrotten, och tv-

spelsdiskussionen kunde han ge upp sin rast för att få ha någon gång i veckan.  

En annan fråga som jag ställde till eleverna var om de kände att de lärde sig något när de spelade. 

Alla elever svarade ja på den frågan men eleverna förklarade detta på olika sätt.  

Jag tror att jag lär mig ganska mycket när jag spelar... Jag vet inte att jag lär mig när 

jag spelar men sen kan det komma ett prov på något... och om jag inte har pluggat till 

det provet så kan jag ändå svaren och då märker jag att det är från datan... Det finns 

mytologi och religion i spel och namnen i spelen är också från olika berättelser eller 

riktiga människor... men skulle jag skriva precis som det är i spelet skulle jag få fel på 

provet men tar man bort det som berättelsen lägger till och bara ser på karaktären så 

tror jag att man kan lära sig.  

(Maria, 17)  

Jag lär mig saker när jag spelar... men man kan inte visa det känns det som... eller om 

jag skulle säga det till en lärare så skulle de inte fråga vad jag lärt mig utan mer säga 

att jag inte borde spela så mycket för att det inte stämmer... asså det som jag lär mig... 

eller så va det på förra skolan i alla fall.  

(Adam, 16)  

Jag skulle nog inte spela om jag inte fick ut något av det... jag lär mig saker men 

kanske inte fakta... utan istället att filosofera och samarbeta... hmm lära mig lösa 

problem har jag också gjort.  

(Frida, 18)  

Trots att alla elever kände att de lärde sig något av spelen så var det en stor spridning på vad 

eleverna lärde sig och hur man uttryckte det.  

Som följd av detta så ställde jag även frågan om de skulle kunna tänka sig att byta ut läroböcker mot 

spel och även här blev det en stor skillnad bland svaren.  

Nää... jag tror jag behöver böcker också... jag tror att jag kan använda det jag lär mig 

av tv-spel eftersom jag har läst lite om det tidigare... men samtidigt borde böckerna 
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vara roligare... eller inte roligare men man borde göra på nåt sätt så att man inte får 

ont i huvet efter fem sidor.  

(Nils, 18)  

Byta ut... kanske... eller jag vet inte... om jag spelar de spelen jag spelar nu så skulle jag 

inte lära mig allt som man ska lära sig... men jag kanske skulle bli skitbra inom ett 

område...  

(Klas, 17)  

Det känns skumt... jag har svårt att tänka mig skolan utan böcker... men samtidigt 

använder vi inte så mycket böcker som på högstadiet så det skulle nog funka... men jag 

skulle nog få ont i huvudet om jag skulle spela hela skoldagen så det kan inte bara vara 

tv-spel.  

(Frida, 18)  

Är e sant... jag skulle nog kunna göra det... men jag vill ha kvar läraren asså inte som 

hjälp men som snackar med mig om det jag kanske kan ha lärt mig... jag vill veta att 

jag lärt mig nåt när jag är i skolan... och böckerna berättar exakt vad jag lär mig...  

(Stefan, 16)  

Nej... jag tror inte jag skulle vilja det... jag lär mig bättre med böcker tror jag men jag 

gillar tv-spel eftersom det är en utmaning och man får nån typ av belöning... som gå 

till nästa bana eller se ett filmklipp eller nåt sånt...  

(Maria, 17)  

Jag skulle nog inte vilja ha tv-spel i skolan... eller i alla fall inte de spelen jag spelar 

hemma... det är inte samma inlevelse att sitta i en skola och spela ett spel som det är 

när man sitter hemma med headset och snackar med sin grupp...  

(Adam, 16)  

6.3 Fokusgruppen  
 

De lärare som deltog i fokusgruppen var:  

Stina, 34, som hade jobbat på skolan i två år och som hade engelska och svenska.  

Tommy, 47, som hade jobbat som datalärare i fem år och innan dess var han mattelärare.  

Erik, 36, var ny på skolan och hade idrott.  

Lisa, 26, hade just kommit till skolan. Hon var franska- och medielärare.  

Anna, 60, hade jobbat på skolan i sju år arbetade med barn som hade svenska som andra språk.  
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Karin, 37, hade arbetat på skolan i fem år och hade ämnena svenska och drama.  

Peter, 29, hade arbetat på skolan i cirka tre år och hade engelska och spanska.  

Det första som jag gjorde var att visa omslagen på två tv-spel som lärarna hade sett trailers på. Jag 

frågade lite om reaktioner på omslagen och på tankar kring dessa spel och varför de trodde att det 

var olika åldersgränser. Reaktionerna var många och skiljde sig åt från alla lärare.  

Jag tyckte att spelet med lönnmördaren var väldigt snyggt.. ungefär som en film.. men 

när jag såg det andra spelets trailer så förstod jag ingenting... det var bara snabba 

klipp och technomusik.  

(Karin, 37)  

Det ena spelet är riktigt bra... för det har jag testat och det andra spelet... trailern var 

inte den bästa men jag testar det gärna... har faktiskt inte sett det förr .  

(Tommy, 47)  

Eftersom alla pratar om spelet där man dödar varandra först så måste jag väl säga 

något om det... jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om sånna spel... det verkade inte 

så hemskt men jag skulle inte vilja att mina barn spelade det... det andra spelet... det 

skulle de få spela... det såg inte så hemskt ut och det va tecknat... men att eleverna ska 

lära sig med hjälp av de... känns konstigt.  

(Erik, 36)  

Jag håller med Karin och säger att det där första spelet var som en riktig film... väldigt 

bra gjort... det andra spelet känner jag att jag skulle vilja veta lite mer om eftersom det 

gick så snabbt... men det är väl så det är idag... jag menar se på actionfilmerna där det 

är väldigt många klipp i samma scen.  

(Lisa, 26)  

Jag hade inte sett det du skickade ut så jag har inte kunnat titta på klippen... men om 

jag ser på det som står på baksidan av fodralet och ser på bilderna så kan jag förstå 

om det våldsamma spelet är mer lockande för elever... Det andra spelet ser lite för 

barnsligt ut men det kan det inte vara om det är för barn över 12 år... Men jag tror att 

jag skulle behöva spela spelen om du vill ha en riktig utvärdering.  

(Anna, 60)  

Jag har faktiskt hört talas om båda spelen men inte spelat något själv... jag tror att jag 

skulle kunna låta eleverna spela det där om jag visste att det var i utbildningssyfte som 

de spelade.  

(Peter, 29)  

Det som jag märkte under tiden som jag lyssnade till fokusgruppen var att lärarnas kunskaper om 

data- och tv-spel var begränsad. Den informationen som en del av lärarna hade angående området 
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kom från eleverna och de argument som användes hänvisades ofta till eleverna eller lärarnas barn. 

Den enda som hade erfarenhet av spel var Tommy som i princip hade spelat dataspel sedan 80-talet. 

Han började nästan direkt med att rikta några frågor till sina kollegor.  

Jag vill gärna fråga en sak innan vi börjar med diskussionen... eftersom vi aldrig har 

pratat om tv-spel på konferenser eller möten...  

Hur många här har tidigare spelat dataspel...  

(Endast Tommy håller upp en hand)  

Hur många har barn som spelar tv-spel?  

(Tre räcker upp händerna, men inte Tommy)  

Spelar ni med era barn... eller?  

( Lärarna som tidigare har räckt upp handen tittar på varandra och det verkar som om att de väntar 

på att någon ska svara på frågan)  

(Tommy, 46)  

Efter att Tommy hade ställt sina frågor och märkt att ingen ville svara så berättade han även att han 

trodde att det inte var vanligt att föräldrar spelade med sina barn och att det var därför som det 

fanns en ganska stor rädsla för spelandet bland föräldrar.  

Jag har spelat ett av de där spelen. Det där till höger där (Pekar på det spelet som är 

rekommenderat från 18 år) och det skulle vara riktigt bra om man kunde använda det i 

skolan... Ska jag förklara spelet lite... Du är en lönnmördare i Rom under renässansen 

och får möta Machiavelli och Leonardo Di Capro... hmmph... menar Da Vinci... Man har 

gjort väldigt mycket research inför arbetet av spelet och försökt skapa Rom som det 

såg ut... Det är en resumé av spelet... Problemet med att använda det i skolan är att 

det är våldsamt.. jag menar du är en lönnmördare och jag tror inte att föräldrarna 

skulle gilla det... men samtidigt så är det inte värre än det som eleverna läser om i 

böckerna eller vissa av filmerna som vi har här på skolan...  

(Tommy, 46)  

Man märkte här att lärarna som var föräldrar inte endast såg detta problem från sin lärarroll utan 

även från sin föräldraroll. Många reagerade på att man inte kan jämföra läroböcker med tv-spel och 

tyckte även att de ofta visade ett stort intresse för sina barns intressen men att tv-spelet var svårt att 

förstå.  

Under diskussionen var det inte bara spelet på fritiden och i hemmet som togs upp utan lärarna tog 

även upp väldigt många frågor kring användningen av det interaktiva spelet i skolan. En av de lärare 

som under diskussionen ställde sig positivt till spel i skolan sa:  

”Om eleverna har ett intresse som de själva känner att de kan använda i skolan så 

borde man som lärare få den tiden att ta vara på deras kunskaper. Men den tiden finns 

inte så därför glömmer lärare lätt bort den kunskap som de själva inte är vana med, då 



 

26 
 

menar jag i skolmiljön. Som lärare vill man väl, eller jag hoppas att lärare vill det, för 

jag vill gärna kunna göra det, man vill lära sig av eleverna och samtidigt kunna skapa 

den ultimata lektionen för eleverna. Att prata om tv-spel borde fungera om man som 

lärare vet något om det. Vi diskuterar ju filmer och litteratur och nyheter och det finns 

stunder då jag känner att jag inte kan allt om... speciellt filmer känner jag.”  

(Stina, 34)  

En av lärarna som hade suttit tyst under en större del av diskussionen började prata när man kom in 

på det som handlade om hur man kunde lära sig av spel. Det han ifrågasatte var om 

underhållningsspelen var till för inlärning och om inlärningsspelen fungerade bland eleverna.  

Erik: Men hur kan man tro att någon som skapar underhållning vill att man ska lära sig något... Det 

är som att säga att man ser filmer för att bli smartare...  

Lisa: Har inte filmer ofta ett budskap eller något underliggande som man lär sig av...  

Erik: Det kanske det har men det är inte konkret... jag förstått att de spelen som är gjorda för 

inlärning går bra att använda men att använda ett spel som går ut på att skjuta människor...  

Lisa: Men det var inte de spelen vi pratar om nu... vi pratar generellt om tv-spel  

Erik: GENERELLT så pratar mina elever bara om att döda i spelen eller det är vad jag har snappat 

upp... och de här spelen som ska finnas i skolan, de spelen som man lär sig av, har jag aldrig hört 

eleverna prata om. FINNS de?  

Erik tog upp en av de saker som många lärare ställer sig frågande till och det är om man lär sig något 

av de spelen som finns i hemmet och varför edutainmentspelen aldrig nämns av eleverna.  

En annan lärare var mer frågande angående hennes planering och hur det skulle se ut om det skulle 

bli så att man tog in olika spel in i klassrummet och hon sa:  

Om alla skulle spela tv-spel eller dataspel på lektionerna så skulle det bli väldigt 

mycket... eller rörigt menar jag... det spelar ingen roll för mig om de spelar eller inte 

om jag vet att de lär sig men jag kan ju inte betygsätt det de gör när de spelar... därför 

skulle jag känna att det va jobbigt och mycket att hålla reda på... om vi ska ha spel i 

klassen ska vi ta bort prov och läroböcker i så fall... om nåt kommer in så måste nåt 

försvinna... det är det enda som jag behöver veta för att känna att det ska gå bra att 

spela i klassrummet.  

( Lisa, 26 )  

Det sista som kom upp i diskussionen var en fråga som en av lärarna ställde och det var hur övriga 

lärare såg på möjligheten att ha spel i klassrummet och även vad eleverna får ut av det.  

Jag förstår att man kan lära sig av tv-spel. Vissa vill göra saker för att lära sig, andra 

vill se och andra behöver bara lyssna. Men jag tror att dataspel har en större möjlighet 

att komma in i skolan helt praktiskt... det finns datasalar och vissa elever har egen 

dator så det blir väl lättare på det sättet än att koppla in ett tv-spel och låta elever 

vänta.  
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(Lisa, 26)  

Jag håller med på inlärningssättet att man lär sig på olika sätt men jag tror inte 

dataspelen kan lära ut något... om jag ser det med mina egna ögon så tror jag på det 

och jag vet att det finns en viss möjlighet att man lär sig något men om det ska 

fungera så måste spelen vara bättre än läroböckerna... jag vet att jag kanske inte har 

någon rätt att säga det eftersom jag inte använder mig av läroböcker under mina 

lektioner men det känns bara så... jag vet även att det finns fitness spel som tv-spel... 

men jag känner samma sak där och det är att jag inte behöver det stödet på mina 

lektioner... och jag tror faktiskt att lektionerna skulle vara tråkigare om jag använda 

tv-spel.  

(Erik, 36)  

Jag vet inte hur man ska använda tv-spel i skolan men dataspel tror jag funkar. Man 

får vara en del av händelsen och det tror jag är viktigt för eleverna... jag tror också att 

det skulle ge läraren väldigt mycket tid att göra annat och att verkligen hjälpa eleverna 

som har det svårt... läraren skulle vara med som en handledare eller nåt sånt om man 

använde sig av spel... men jag måste säga att eleverna måste ta ansvar eftersom jag 

tror att många elever ser dataspel som en lek.  

(Tommy, 46)  

Detta var de lärare som faktiskt kunde motivera sin åsikt medan de andra lärarna svarade ”det låter 

bra” eller ”jag håller med” och dessa lärare höll med på nästan allt under den sista frågan.  

 

6.4 Analys  

6.4.1 Elevernas attityd  

 

Det man märker när man ser på elevernas spelvanor är först och främst att de flesta i 

undersökningen spelar antingen dataspel eller tv-spel. Detta visar på att eleverna har en positiv 

attityd till spelets form. Men jag måste ha i åtanken är att frågan kan ha påverkat svaret. Det var så 

att frågan som ställdes var om eleven någon gång hade spelat något av dessa två vilket kan ha 

bidragit till att det blev en så stor siffra. Samtidigt så var det fler som hade spelat dataspel jämfört 

med de som hade spelat tv-spel vilket kan bero på att de spel som finns på nätet är mer tillgängliga 

än de spel som man själv måste köpa. Om man endast ser spel som tidsfördriv och inte som en hobby 

så är nätet den bästa platsen att spela på. Skolverkets rapport tar upp att dataspel är mer populärt 

bland killar så kan pusselspelen vara populärt bland tjejerna som tidsfördriv medan de väntar på att 

till exempel svar från den de chattar med.  

Utifrån min studie så är det svårt att fastställa vilken spel genre som eleverna lär sig mest av då 

bredden av genrer är väldigt stor. Det man kan se är att genren pussel har flest utövare och att 

sportspelen har minst utövare men eleverna säger att de utvecklar någonting när de spelar och där 

skiljer sig inte resultatet bland genrer.  
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Man märkte även att det var många som spelade över 20 timmar i veckan vilket gör att deras 

spelande täcker in nästan lika många timmar som eleverna har i lektionstid. Då de flesta eleverna 

själva säger att de lär sig av data- och tv-spel så kan detta innebära att deras starka ämnen är de 

starka i eftersom man fördjupar sig i dem mer än 20 timmar i veckan. Om eleverna skulle lägga den 

tiden på läxläsning så skulle alla lärare vara glada men som det verkar så har inte lärarna samma 

attityd till spelet som eleverna har och det är på många punkter. Majoriteten av eleverna tycker att 

spelet ska vara till som en belöning trots att de själva har sagt att de lär sig något utav det. Samtidigt 

så framkom det i intervjun med eleverna att det fanns ett stort värde i att diskutera spel med lärarna 

som kunde någonting om detta område. Eleverna har en positiv syn på spel och spelet i skolan men 

inte spelet som läromedel. I intervjun så kom det fram att eleverna känner sig fortfarande bekväma 

med läroböckerna men att man kanske kunde kombinera dessa.  

Eleverna säger även att det inte är på grund av lärarnas fel att man inte har spel i skolan utan att det 

handlar om att det inte finns resurser till det.  

 

6.4.2 Lärarnas attityd  

 

Lärarnas sätt att se detta var blandat även om en stor del var positiva till att lära sig med hjälp av 

spel. Att det finns lärare som ser att det finns ett värde i spelen har man känt till sen tidigare men 

deras största problem är att tiden inte finns till användning. En av lärarna ansåg att det skulle fungera 

som diskussionsunderlag men att tiden inte finns. Användningen som diskussionsunderlag stärks 

även av Harry J. Brown som säger:  

“A growing number of game designers and critics suggest that games, just as they mediate political 

debate, can also mediate ethical inquiry through the simulation of moral choice.” (Brown, 2008, s.83)  

Det man kan se är att lärarna redan har funderat på spelets användningsområde men bristen på tid 

och kunskap skapar problem för de som vill försöka att genomföra detta.  

En annan lärare är frågande till varför inte eleverna pratar om inlärningsspel och den frågan kan man 

förstå. En av anledningarna till detta är att de som skapar inlärningsspelen inte har pengarna och 

kunskapen till att skapa de komplexa och väl utvecklade spelen som eleverna är vana vid. Samtidigt 

så är data- och tv-spel en industri som kräver att man tjänar pengar på det man gör för att kunna 

fortsätta sitt arbete och de stora pengarna finns inte i skolorna utan de finns i hemmen.  

“The most vehement critics as well as the most zealous defenders of videogames agree that the 

games’ most compelling rhetorical appeal is in their ability to transform our perspective through role-

playing” (Brown, 2008 s.121.)  

Det var en stor blandning av lärare men det man kan se är att de flesta gärna jämför spelet med film 

men känner även att det är lättare att använda filmen än att använda spelet. Lärarna ställer sig 

frågande till hur man ska kunna använda sig av spelet då det inte finns någon handledning eller 

liknande. Det som kommer att behövas för att lärarna ska känna sig säkra på detta är just en 

fördjupning i området. Lärarna måste få tid att sätta sig ner och själva försöka ta sig igenom ett spel 

på samma sätt som de tar sig igenom en film oavsett om de tycker att filmen är bra eller om de 
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tycker att den är dålig. Lärarna går även in på det som tv- och dataspelet kan bidra med. Inlärning 

med hjälp av syn, hörsel och aktivitet skulle enligt många av lärarna fungera och även hjälpa ett antal 

av eleverna men frågan är om eleverna får ut lika mycket utav spelet som de får ut av andra 

läromedel.  

Det negativa som lärarna tar upp har jag till viss del redan varit inne på, det vill säga tid och resurser, 

men det finns även en fråga om urvalet. Spelen som lärarna bekantat sig med är antingen familjespel 

där det gäller att sjunga eller svara på frågor, eller våldsspelen som de själva inte har sett utan endast 

hörts beskriva av andra. Lärarna ställer sig frågande till om detta kommer att vara det som för 

undervisningen framåt då det saknas ett innehåll och ett pedagogiskt syfte.  

 

6.5 Slutsatser  
 

Skillnaderna på attityderna mellan lärarena och eleverna som deltog i denna studie var inte så stora. 

Det som var förvånande var att lärarna verkade ha en mer positiv syn på tv- och dataspel som 

läromedel i skolan än vad eleverna hade. Eleverna föredrog hellre att ha tv- och dataspelet som en 

belöning trots att de själva kände att de lärde sig något. Detta kan bero på att likt lärarna så ser de 

inte hur den typen av lektion skulle se ut och på så sätt blir mer återhållsamma. Det kom även fram i 

denna studie att eleverna har stort förtroende för lärarna då det gäller deras kunskap eller vilja att 

lära sig. Man kan se att många elever har ett positivt förhållningssätt till spelet och eftersom det 

verkar som att det är en stor grupp elever som spelar så blir det även lätt att fortsätta ha en positiv 

syn på spelet.  

Lärarna verkar ligga på den nivån då de väntar på att någon annan ska visa vägen om hur man kan 

använda spelet och även få de resurser som behövs, detta trots att många verkar vara positivt 

inställd till att lära med hjälp av tv- och dataspel. Man kan se att denna diskussion finns i skolan då 

lärarna kan se vilka fördelar samt nackdelar det finns med tv- och dataspelet.  

Det man får tänka på är att det blev ett bortfall när det gäller enkätundersökningen då ett flertal 

elever inte tog enkäten på allvar och skrev könsord på svaren. Detta gjorde att ett antal svar 

förlorades men procentuellt så blev siffran som svarade bra. Det man kan se detta som är att det 

finns en grupp elever som inte tycker att samtalet om tv- och dataspel i skolan är viktigt. Det kan 

även vara så att eleverna inte var säkra i sig själva då de endast gått i klassen i tre veckor.  

7. Diskussion  
 

Om man ser på denna studie så kan man säga att den största generaliserbarheten ligger i enkäterna. 

Bortfallet var inte allt för stort och det var 154 stycken som besvarade dessa. Problemet som finns är 

dock att denna studie endast genomfördes i Uppsalaregionen. Man kan jämföra det som jag fått fram 

med tidigare forskning så kan man säga att siffrorna är fortfarande de samma när det gäller att ett 

stort antal elever faktiskt spelar data/tv-spel. Djupintervjuerna och fokusgruppen har en bra 
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spridning i åldrar och kön men antalet personer som detta utfördes på är ganska få vilket drar ner 

generaliserbarheten.  

Det som man ser är att det finns lärare som accepterar data/tv-spel som läromedel men som skulle 

vilja veta mer om ämnet då de inte har kunskapen och att eleverna känner att de lär sig något av att 

spela samtidigt som de tror att lärarna har eller kan få kunskapen om spelen. Det som skiljde sig 

bland elever och lärare var vanan av att spela vilket är helt förståligt då den yngre generationen är 

uppväxt med internet och reklam om spel vilket inte var lika vanligt när lärarna var yngre.  

Det är svårt att se vad som kommer hända framöver. Ser man på resultaten så finns det en vilja att få 

in spel i skolan. Hos eleverna innebär detta mest att använda spelet som en belöning medan det är 

som läromedel bland lärarna men då behövs utbildning inom ett område som de inte är så insatta 

inom. Det som man märker hos lärarna är att de verkar positiva till allt som kan underlätta 

situationen i skolan men eftersom de inte var så insatta och inte hade några egna erfarenheter av 

spel så kommer det att behövas att lärare med ett stort intresse för tv- och dataspel kommer in i 

skolan. Det var en av lärarna i fokusgruppen som var en sådan lärare som behövs om det ska bli en 

förändring i skolan men han har inte resurserna och vet inte hur han skulle genomföra detta heller. 

Den här utvecklingen kommer troligtvis stå still tills den stund då någon lärare får resurserna att 

genomföra det eller tills det att någon lärare hittar ett spel som man kan spela på internet och som 

inte kostar något. Att säga att spelandet behöver börja med de största spelen, även om fokus har 

hamnat på dessa spel i denna studie, innebär att resurserna behövs så man borde börja med det som 

är gratis först om man har tillgång till en datasal och internet. Med tanke på vad eleverna svarade 

och på lärarnas attityd mot underhållningsspelet som läromedel så är vi fortfarande inne i en tidig fas 

där det finns vissa lärare som försöker få in spelet mer och mer i skolan. Frågan är när nästa grupp 

ska utveckla detta vidare så att skolorna har möjlighet att erbjuda detta inlärningssätt. Det behövs 

lärare som lär andra lärare för de kan inte endast förlita sig på ledningen och att de ska ta tag i detta.  

Det första jag skulle göra som fortsatt forskning är att se om detta resultat stämmer med resten av 

landet. Då vanor kan förändras beroende på vart man bor och vilka man umgås med så skulle det 

vara bra att se hur stor del av skolorna i landet som önskar att de hade möjlighet att använda sig av 

spelet. Nästa steg på denna studie skulle vara att se närmre på varför det är så att spel som ett 

läromedel är vanligare på lägre åldrar än på gymnasiet. Beror detta på att resurserna läggs på annat 

eller är det så att man anser att elever på gymnasiet ska kunna lära sig utifrån de läromedel som 

anses vara traditionella. Det skulle även vara bra att se hur lärare skulle använda sig av spel om de 

hade resurserna till det. Hur stor är den delen av lärarna som har idéerna att genomföra detta och 

stämmer detta in på den studien som jag har gjort. 
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Bilagor  

Bilaga 1  
Enkätundersökning om elevers data-/tvspelsvanor  

Ringa in ett eller flera alternativ som du tycker stämmer in på frågan:  

 

Kön: Kille Tjej  

 

År på gymnasiet:  

1:a året  

2:a året  

3:e året  

 

1. Vad har du för spelerfarenhet av data- och tvspel?  

Har spelat dataspel  Har spelat tvspel  Har inte spelat något  

 

2. Vad spelar du dina spel på?  

 

Nintendo Wii   Playstation 2   Xbox 360  

Dator Övrigt: _______________________________________  

 

3. Vilken spelgenre spelar du när du spelar?  

RPG   Sport   Puzzle  

Shoot em up/ First person shooter   Adventure  

Övrigt: ______________________________________  

 

4. När spelar du?  

Morgon   Middag   Kväll   Natt  
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5. Hur mycket spelar du vecka?  

Mindre än 10 timmar per vecka   cirka 20 timmar per vecka  

Mer än 30 timmar per vecka  

 

6. Vilka dagar spelar du på?  

Vardagar    Helger    Alla dagar  

 

7. Är det något som du känner att du lärt dig av dataspel eller tvspel?  

Ja   Nej  

 

Om du har svarat ja, inom vilket område känner du att du lärt dig något?  

Språk  Geografi  Historia  Matematik  

Samhällskunskap  Kemi Biologi  Fysik  

Övrigt_________________________________  

 

8. Tror du att det fungerar att använda dataspel eller tvspel på lektioner i skolan?  

Ja, spel och inlärning fungerar bra  

Ja, men bara när man bara som belöning efter man är klar med sina uppgifter  

Ja  

Nej, spel och skola hör inte ihop.  

Nej, elever kommer inte lära sig något  

Nej  

 

9. Vad tror du är den största anledningen till att det inte är så vanligt med data-/tvspel i skolan?  

Lärarna har inte kunskapen.  

Det är för dyrt att ha spel i klassrummet.  

Skolan tycker inte att man lär sig något.  
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Eleverna skulle inte kunna lära sig seriöst om man spelade spel.  

Övrigt: ____________________________________________________ 
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Bilaga 2  
Hur ofta spelar du?  

Vad tycker dina föräldrar om att du spelar?  

Tror du att tv- och dataspel är till för barn och ungdomar eller är de även gjorda för vuxna?  

Tror du att elever och lärare ser olika på tv- och dataspel?  

Finns det någonting negativt med tv- eller dataspel? Kan det vara farligt?  

Lär du dig något när du spelar?  

När lär du dig något av att spela?  

Kan man använda tv- eller dataspel i skolan?  

Tror du att skolan kommer att använda sig mer av tv- och dataspel i framtiden? 
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Bilaga 3  
Hej, alla lärare.  

Tack så mycket att ni ställer upp och hjälper mig i min studie. Diskussionen kommer att handla om 

data/tv-spel som läromedel i skolan. Den åldersgrupp diskussionen är inriktad mot är äldre åldrar. Jag 

hoppas att denna diskussion ska vara lika givande och intressant för er som den är för mig.  

Här kommer de frågor som jag hoppas att vi kan ta upp under under diskussionen.  

Vad har ni för erfarenhet av data/tv-spel?  

Får eleverna möjlighet att diskutera sina spel i skolan (med någon annan än deras kamrater)?  

Vad har ni hört elevernas diskussion om data/tv-spel?  

Vilka möjligheter finns det att använda data/tvspel i skolan?  

Vad tror ni är det som talar för/emot spel i skolan?  

Tror ni att man kan lära sig något utav data/tv-spel?  

Har ni något hört eller sett något om att elever lär sig av spel?  

Om ni har egna diskussionsfrågor som intresserar er eller som ni undrar över så ta gärna med dem.  

Jag kommer även att visa två fodral till spel som skulle kunna användas som läromedel och jag skulle 

gärna vilja höra era åsikter om detta också.  

Jag har två länkar nedan till trailers på spelen. Ni får gärna söka mer information om spelen då det 

finns klipp på youtube om hur spelen ser ut när man spelar. Jag valde att skicka med länkarna till 

trailersen eftersom jag hellre vill ge er en bild av vad spelet handlar om än hur det ser ut när man 

spelar då det brukar vara innehållet som man diskuterar mest.  

http://www.youtube.com/watch?v=rGKUyxY5kU4&feature=channel spelet heter Assasins Creed 2: 

Brotherhood  

http://www.youtube.com/watch?v=8e0TwmQ3ulc – spelet heter Trauma Center: Second Opinion  

Diskussionen kommer att börja med att jag visar spelen och så får ni prata om dem. Sedan kommer vi 

att gå över till frågorna. Jag beräknar att det kan ta runt en timme så jag förbereder fika och kaffe åt 

er. Jag skulle gärna vilja veta om det är någon som har bråttom hem eller liknande så att jag 

eventuellt kan ändra på upplägget.  

Tack igen för att ni ställer upp på detta. Det betyder mycket för mig. 
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Bilaga 4 

Data och tv-spelsgenrer 

 

Något som man måste tänka på när man pratar om spel är att det finns väldigt många olika genrer. 

Många som diskuterar data- och tv-spel diskuterar ofta spel som hamnar inom genren action. Men 

man får inte glömma att den genren är begränsad och att det inte heller är de mest våldsamma 

spelen som ligger på försäljningstoppen. Det man även måste tänka på är att det finns många spel 

som ligger mellan olika genrer, vilket kan skapa problem när man diskuterar genrer och spel. 

 

Action 

 

I denna genre handlar det mest om att genomföra uppdrag som går ut på att skjuta, spränga eller 

reagera fort. Carin Falkner skriver att det är ”spel där det händer mycket och där spelaren måste vara 

snabb, både när det gäller att uppfatta en situation och att reagera på den” (Falkner, 2007, s. 22). 

Det finns många varianter av actionspel men det kan vara allt från actionspel som går ut på att lösa 

problem likt ett pussel fast under tidspress men det kan även vara den mer traditionella stilen av 

action likt den man ser i filmer. Det är fartfyllt och man måste kunna reagera på allt som finns runt 

omkring sin karaktär. Adams (2010) skriver att actionspelet är genren med mest utmaningar. Man 

blandar snabbhet och reaktion med styrning och skjutande. Ibland gäller det till och med att knappa 

in rätt kombination utav knappar på kontrollen för att klara av ett visst moment. 

 

First person shooter 

 

First person shooter är oftast en egen genre inom tv- och dataspel men faller även in under genren 

action. Carin Falkner skriver att ”Spelaren är sin avatar och ser sina två händer på skärmen och det 

vapen som han eller hon just använder” (Falkner, 2007, s. 23). Man följer sin karaktär från ett första 

persons perspektiv och skjuter på de fiender som dyker upp. 

 

Pusselspel 

 

Dessa är spel som oftast inte har någon handling utan fokuset hamnar mer på problemlösningen. 

Målet är att lösa problemet vilket antingen leder till nästa steg eller så tar spelet slut. Pusselspel kan 

man dela upp i flera subgenrer och det rör sig om allt från att vara taktisk till att reagera fort. Ett 

exempel på detta är spelet Tetris där det gäller att försöka bygga en rad i lodrätt med hjälp av 

fallande klossar i olika former. När en rad är komplett så försvinner denna rad och det du har byggt 

upp sjunker ner. Om hela rutan är fylld av klossar då du har missat att skapa fulla rader så har du 

förlorat. Det är även så att hastigheten på de fallande klossarna ökar vilket gör att du både måste 

reagera fortare och tänka fortare. 
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Rollspel/RPG 

 

Förkortningen RPG står för rollplaying game det vill säga spel där du antar en roll. Denna kategori är 

den som använder sig mest av dialogen och berättandet. Det viktiga i denna genre är att spelaren får 

känna sig som en del av spelet. Man har skapat en värld som spelaren får utforska. Denna värld kan 

vara allt från en instängd labyrint där du måste följa en speciell väg för att komma ut till ett öppet 

landskap där du får springa fritt. Spelaren har en karaktär som under spelets gång ska utföra uppdrag 

och söka efter målet. Spelet byggs väldigt mycket på statistik där det handlar om erfarenhetspoäng 

som man får genom att antingen döda fiender eller att genomföra uppdrag. När man fått ett visst 

antal erfarenhetspoäng så levlar man upp det vill säga bli starkare, utvecklar sin karaktär ett steg till. 

Adams (2010) tar även upp att dessa spels spelsätt oftast är speciellt uppbyggda. Det går ut på att 

allting börjar med berättelsen sedan så kan du springa fritt och utföra uppdrag som inte har med 

huvudberättelsen att göra för att sedan komma tillbaka till själva berättelsen. 

 

Sportspel 

 

I denna genre så hamnar fokus på sporten. Man spelar antingen som en spelare eller som ett helt lag 

och uppgiften är att vinna matcher och i vissa spel även genomföra träning för idrottskaraktärerna. 

För styrdes karaktärerna med handkontrollen men idag så har det även blivit vanligare med att man 

själv deltar med hjälp av olika tekniska redskap. Om man springer i verkligheten så springer 

karaktären i spelet. Adams (2010) nämner att detta är en simulation av hur riktiga sporter utförs. Det 

som en gång var ett fotbollsspel som handlade om att passa och skjuta har idag blivit ett spel där du 

med hjälp av spaken på handkontrollen kan göra alla möjliga rörelser likt de riktiga spelarna gör. 

 

Strategispel 

 

Strategispelen har oftast varit populära bland de spelare som använder sig utav datorn. Här får man 

möjlighet att bygga upp sina styrkor och städer samtidigt som man försöker att samla råvaror så att 

civilisationen kan överleva. Det kan jämföras med schack då spelaren måste planera sina drag för att 

överleva och klara av banor. Carin Falkner säger att ”I strategispelen handlar det om att vara 

eftertänksam, taktisk och att lägga upp långsiktiga strategier” (Falkner, 2007, s. 23). Dessa spel kan 

kräva snabba reaktioner och fingerfärdighet men detta behövs oftast inte om spelaren har planerat 

sina drag och är beredd på det som komma skall. Adams (2010) tar upp att även om det oftast 

handlar om ekonomi och att bygga världar så kommer ändå strategin hamna i fokus. Du måste bygga 

ett hus och få större population men om du inte har en arme som kan skydda din stad eller ditt 

område så kommer du att förlora din population. Därför måste du veta när du ska bygga och hur du 

ska bygga. 

 



 

40 
 

Äventyrsspel 

 

Trots att denna genre heter äventyr så är det inte riktigt ett äventyr som man är ute efter i dessa 

spel. Namnet kommer egentligen från det spel som genren härstammar från och det spelet heter 

Adventure (Adams, 2010). Även om många jämför äventyrsspelen med rollspelen så finns det en stor 

skillnad. Skillnaden är att äventyrsspelet inte lägger lika stor vikt på dialoger och den känslosamma 

interaktionen mellan karaktärer. Med det sagt så byggs spelen ofta på just storyn och på 

problemlösning. Dessa spel är oftast lugna på det sättet att det inte finns någon action och det gäller 

heller inte att försöka tjäna pengar alla bygga upp en stad i dessa spel. Det är inte heller byggt på 

statistik på samma sätt som rollspelen är. Här gäller det mer att hoppa från föremål till föremål 

istället för att springa runt i städer och byar. Det finns inte heller erfarenhetspoäng på samma sätt 

som i RPG-spelen . 

 


