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Sammanfattning 

Föreliggande studie har som syfte att undersöka barns lärandepraktiker och meningsskapande 

samspel när de spelar digitala spel tillsammans. Barn i årskurs två har delats in i fyra grupper. 

Två av grupperna har spelat datorspelet Labyrint och de båda andra grupperna har spelat 

datorspelet Bloxorz. Data samlades in i två steg: först genom videoobservation av 

spelsituationerna i ett första skede och sedan genom ett påföljande stimulated recall-samtal 

där den inspelade spelsituationen diskuterades tillsammans med barnen. Data har sedan 

analyserats med en interaktionsanalytisk metod som undersöker hur barnen använder verbal 

och ickeverbal kommunikation i samspel med varandra, kontexter och teknologier för att lösa 

olika typer av uppgifter i spelen. 

Studien leder till slutsatsen att olika former av samspel äger rum mellan spelare och 

åskådare, man skapar gemensamt strategier för problemlösning. Strategierna realiseras genom 

arbetsfördelning mellan barnen, där fördelningen kan vara större eller mindre. En relevant 

parameter är utsträckningen i vilken spelaren antingen är en fullt agerande spelare med eget 

initiativtagande, eller som motsats intar rollen av utförare av åskådarnas instruktioner. En 

annan parameter relevant för samtliga strategier är huruvida barnet utgår från ett situerat 

avatar-perspektiv eller ett mer holistiskt nivå-perspektiv vid val av strategi. 

Spel har en enorm motiverande kraft och barn samlas gärna kring datorn och spelar 

dataspel. Där kan de använda sina samlade kunskaper och inre motivation för att prova olika 

strategier vid problemlösning. Flera olika fenomen känns igen från tidigare forskning; flow, 

inre motivation, utforskande spelstrategier och målsökande spelstrategier. Den aktuella 

studien bidrar med en metod, en analysmodell samt begrepp för ökad förståelse av gemensamt 

lärande. 

Nyckelord: Pedagogik, Datorspel, Stimulated recall, Interaktionsanalys, Lärande. 
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INLEDNING 

Samhället förändras ideligen vilket gör att även skolan genomgår förändringar. Idag föds barn 

in i den digitala teknikens värld. Pedagoger har fler möjligheter att variera sin undervisning 

genom att använda digital teknik. Vi, som skriver detta examensarbete, är intresserade av 

digital teknik och hur vi kan använda oss av denna teknik i vår undervisning. Vi har med oss 

mycket olika erfarenheter till vårt gemensamma arbete. Petra Nilsson har arbetat inom 

förskolan i 14 år och varit IT-ansvarig vid den tjänst hon för närvarande är tjänstledig från. 

Lisa Swahn går snart ut i sin första lärartjänst, har en bakgrund inom media och har under 

lärarutbildningen specialiserat sig inom datorspel, digitalt berättande och kreativt lärande. 

Ett gemensamt intresse har vi i att utforska de pedagogiska möjligheter som erbjuds med 

ny teknologi. Genom denna uppsats vill vi synliggöra barns lärande i form av strategier, 

samspel och kommunikation när de spelar datorspel. Vår förhoppning är att detta ska öppna 

upp för reflektion, diskussion och utveckling bland lärare, pedagoger och spelutvecklare. 

Vi har tagit huvudansvar för olika delar av litteraturen och sedan diskuterat innan 

författande av litteraturöversikten. Även insamlingen av empiri har gjorts gemensamt. Vi har 

båda varit närvarande vid samtliga videoobservationer. Lisa hade huvudsaklig kontakt med de 

deltagande barnen och det kändes därför naturligt att hon var den som ställde frågor under 

recall-samtalen (se metoddelen) Detta för att öka tryggheten för barnen och uppmuntra till 

mer naturliga, avslappnade diskussioner.  

När insamlande av empiri övergick i bearbetning och analys, har vi ansvarat för varsin 

delstudie inkluderande både videoobservationer och recall-samtal. Lisa har analyserat arbetet 

med spelet Bloxorz och Petra har analyserat arbetet med Labyrint. Här pågick analysarbetet 

relativt självständigt innan vi jämförde och även drog gemensamma slutsatser av resultatet. 

Större delen av denna text har dock författats i nära samverkan. 
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BAKGRUND 

Temat för denna studie är datorspel och lärande. Enligt forskaren James Paul Gee leder 

konsumtion av digitala spel till ett lärande av en annan karaktär än klassrumsundervisning. 

Datorspel är skapade för att läras in, för att spelas och bringa glädje i övervinnandet av 

utmaningar trots att de är långa och svåra att ta sig igenom.1 Gee har studerat kommersiell 

speldesign och olika principer för lärande och menar att de som skapar spel har optimerat 

spelens förmåga att utmana och koppla tänkande till emotion, utan att känslan av 

misslyckande och frustration blir så stor att lärandet blockeras och spelaren ger upp.2 Han 

menar att detta är anledningen till att människor lägger pengar, tid och energi på att spela spel 

men upplever skolan som tråkig, meningslös eller svår.  

Spel är en nöjesform för en eller flera personer som utövas enligt bestämda regler och ofta 

innehåller viss tävlingsinriktning. Spel kan ses som tidsfördriv eller underhållning men kan 

även vara pedagogiska och lärorika då barns tankeförmåga stimuleras och tränas. Spel delas 

upp i olika genrer, bland annat kortspel, brickspel, brädspel, frågespel, gissningsspel, 

utomhusspel och datorspel. Datorspel är en term som ofta används i litteraturen om digitala 

spel. På engelska säger man gärna ”video games”, men menar inte bara konsollspel utan alla 

digitala plattformer. I denna studie använder vi därför begreppet datorspel som synonymt med 

digitala spel. Digitala spel är en typ av spel som spelas med digitala hjälpmedel, till exempel 

PC, videokonsoller eller bärbara enheter som iPad och mobiltelefoner. Inom digitala spel 

finns genrer som strategispel, peka-klicka spel, puzzlespel, lärspel, simulatorer, äventyrsspel, 

sportspel, actionspel, sociala nätverksspel med flera. 

The Horizon Report påminner om hur lärare länge använt icke-digitala spel som ett 

supplement till undervisningen och att steget till det digitala inte behöver vara långt borta.3 

Brädspel har möjligheter som digitala spel inte har; de kan ställas upp på ett bord eller golv 

och flyttas omkring med, de är tredimensionella och materiella, barn kan använda andra 

sinnesintryck än enbart synen och de kan stå kvar över natten för att fortsättas på 

nästkommande dag. Alla dessa specifika kvaliteter är eftertraktade för pedagoger och lärare. 

Eftertraktade kvaliteter när det gäller digitala spel är att många personer kan spela samtidigt 
                                                

1 Gee (2007), s. 4. 
2 Gee (2008), s. 35. 
3 The New Media Consortium (2011). The Horizon Report beskriver sex områden av nya teknologier som 
förväntas ha stor betydelse för högre utbildning och kreativt uttryck över de närmsta fem åren.	  
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på olika platser, animationer kan skapa audiovisuella miljöer och effekter, många fler spel 

ryms på mycket liten yta och Internetbaserade spel kan pausas och återupptas på en annan 

plattform. Världen över har projekt inletts som utnyttjar möjligheterna hos digitala spel i ett 

försök att förbättra resultatet i undervisningen. I Sverige varierar intresset för denna typ av 

initiativ. 

När ordet spel nämns i den nuvarande läroplanen är det i bemärkelsen ”lekar, spel och 

idrotter”4 eller ”experiment och spel”5. Man specificerar inte om det är brädspel eller digitala 

spel som menas, men av kontexten tolkar vi det som traditionella brädspel, kortspel och så 

vidare.  

Datorer och IKT skapar förutsättningar för barn att främja ett livslångt lärande. IKT står 

för informations- och kommunikationsteknik och är den del av IT som bygger på 

kommunikation mellan människor. På engelska står förkortningen ICT för detsamma. 

Företrädare för IKT i utbildning menar att barn blir mer motiverade, arbetar mer aktivt och 

har större drivkraft samt att den sociala aspekten har stor inverkan i barns lärande. Datorspel 

utgör en central del av IKT och lärande. 

Europaparlamentets och Europarådets rekommendation om nyckelkompetenser för 

livslångt lärande identifierar åtta kompetenser som alla individer behöver för personlig 

utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. En av dem är digital 

kompetens, vilket man definierar främst som att hantera och kommunicera information, men 

även att känna till möjligheter för rekreation och lärande via Internet och elektroniska 

medier.6 

Det finns flera kursplaner som nämner ordet medier, ett betydligt bredare område än enbart 

spel. Man specificerar dock inte vilka medier som ingår i ”olika medier” och huruvida spel 

bör ingå. Skolverket har därmed inte givit några tydliga rekommendationer på området, 

förutom några artiklar på hemsidan som ger goda exempel på sambandet mellan spel och 

lärande,7 men de handlar snarare om tyckande än om forskning. 

Den enda tydliga rekommendationen angående spel finns i kursplanen för ämnet musik. Ett 

centralt innehåll för årskurs 7-9 lyder ”[h]ur musik används i olika medier, till exempel i film 

och datorspel”8. Musiken i digitala spel har alltså vunnit en plats i undervisningen för årskurs 

                                                

4 Lgr11, s. 54. 
5 Ibid., s. 64.  
6 Europaparlamentet (2006). 
7 Pålsson (2009-05-15); Pålsson (2009-12-01); Jämterud (2008-12-09).	  
8 Lgr11, s. 103. 
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7-9, men det är också den enda gång som ordet datorspel kan återfinnas i dokumentet. Det 

verkar vara upp till läraren själv att avgöra vad som bör ingå i ”olika medier” i dagens 

medierika samhälle. 

Forskningsfältet inom datorspel och lärande är nytt och åsikter delade. Det finns forskare 

som med en utopisk inställning menar att barn lätt tillägnar sig många viktiga förmågor 

genom IKT9, och andra som mer kritiskt talar om “illusionen av lärande”10. I den aktuella 

studien strävar vi efter att vara opartiska. 

Oavsett vilken inställning man har till datorspel och dess relation till undervisning, så är 

det ett faktum att barn i alla åldrar redan spelar digitala spel av olika slag. Denna studie är ett 

bidrag på väg mot att förstå det lärande som sker eller inte sker i barnens mediekonsumtion. 

På sikt behövs denna forskning för att ge lärare analytiska verktyg när de fattar didaktiska 

beslut och för att vägleda spelproduktion som har pedagogiska ambitioner. Syftet är att 

studera de lärandepraktiker som barn deltar i genom digitala spel. 

 

                                                

9 Papert (1993/1995); Tapscott (1998); Thomas & Seely Brown (2011); Alexander (2011), s. 213-222. 
10 Linderoth (2009).	  
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LITTERATURÖVERSIKT 

Litteraturöversikten presenterar tidigare forskning på området och sammanfattar även de 

teoretiska perspektiv som utgör grunden för analys i denna studie. 

Tidigare forskning  

Datorspel och dess spelare kan studeras från olika utgångspunkter. Vissa forskare spelar 

spelen själva och fokuserar på hur de är utformade i förhållande till möjligt lärande. Andra 

gör direktobservationer, med eller utan videokamera, av vad som sker när barn och unga 

spelar. Att intervjua spelare om sina upplevelser, utföra standardiserade test av deras 

kunskaper eller praktisera en kombination av olika metoder förekommer också. I denna 

tematiska översikt har vi valt att först presentera datorspelsforskning med fokus på spelarnas 

samspel med varandra, innan vi går vidare med fokus på lärande. Detta är ett urval av 

relevans för den aktuella studien och kan inte göra anspråk på att vara en heltäckande 

redogörelse för området. 

Motivation och flow 

I en studie med titeln ”Adolescents’ Perceptions of School and Reasons for Learning”11, 

studerar Joanna Giota motivation hos elever i årskurs 6 och 8 i Sverige. Syftet är att 

undersöka huruvida det finns allmänna kategorier av motiv och mål, och därmed olika typer 

av elevmotivation för att gå till skolan. Genom att ställa frågan ”Varför går alla barn i Sverige 

i skolan?” till 7391 elever och analysera svaren med innehållsanalys, kommer Giota till 

slutsatsen att eleverna har två huvudsakliga typer av motivation. 

Inre motivation innebär att eleven går till skolan för att uppfylla egna kortsiktiga eller 

långsiktiga mål om lärande, förbättring, självutveckling och förberedelse för vuxenlivet. Yttre 

motivation innebär att eleven söker uppfylla krav eller förväntningar från andra, till exempel 

föräldrar, samhälle och arbetsmarknad.  

De elever som har bäst skolresultat är de som både vill uppfylla en inre motivation och har 

en viss yttre motivation med ett framtidsperspektiv. Denna grupp består av fler flickor än 

                                                

11 Giota (2001). 
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pojkar. De elever som har sämst skolresultat är de som har mycket kortsiktiga mål eller som 

har en kritisk attityd till skolsystemet överlag. Denna grupp består av fler pojkar än flickor. 

Giota ser indikationer av ett behov av teoretiska ramverk för att studera elevers motivation 

som en multidimensionell konstruktion, situerad här-och-nu likväl som i ett 

framtidsperspektiv. 

 

I boken ”Beyond Boredom and Anxiety”12 studerar Mihály Csíkszentmihályi den motivation 

människor har för att delta i autoteliska aktiviteter, alltså aktiviteter som kräver output av 

energi från utövaren utan att erbjuda konventionella belöningar, som pengar eller makt. 

Varför sysselsätter sig människor med sådant? 173 deltagare fick både fylla i en enkät med 

standardiserade frågor och intervjuades med öppna frågor. Deltagarna var utvalda eftersom de 

sysslade med olika autoteliska aktiviteter som bergsklättring, schackspel, professionell 

komponering av musik, dans och basket. 

Csíkszentmihályi finner i svaren att deltagarna är ganska överens om varför man deltar i 

sin aktivitet, trots variationen av olika aktiviteter bland deltagarna. Man får inga 

konventionella belöningar men aktiviteterna är belönande i sig själva, samtliga aktiviteter 

tillåter utövaren att utforska gränserna för egna förmågor och arbeta för att utöka dem.  

Csíkszentmihályi väljer att benämna den ”autoteliska upplevelsen” som flow för att 

poängtera att belöning inte saknas utan snarare har en inneboende form. Spel är uppenbara 

flow-aktiviteter, men att spela garanterar inte en flow-upplevelse. Flow uppnås i fullständig 

absorbering i aktiviteten, fokus av energi, full involvering och njutning.  

Enkätsvaren visar även att en person i flow inte har ett meta-perspektiv på sig själv som 

medvetet subjekt: man är medveten om sina egna handlingar men inte om själva 

medvetenheten. Detta kan upplevas när en spelsession flyter på ett smidigt sätt, eller i många 

andra aktiviteter i livet. Enligt modellen uppnås flow när utförarens förmåga stämmer överens 

med utmaningen - är förmågan för låg resulterar det i oro, är den för hög för uppgiften 

resulterar det i uttråkning. Flow utgör området i mitten som är perfekt för lek, spel, kreativitet 

och autoteliska aktiviteter. 

                                                

12 Csíkszentmihályi (1975). 
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Datorspel och samspel 

I artikeln ”Blue Group Boys Play Incredible Machine, Girls Play Hopscotch: Social 

Discourse and Gendered Play at the Computer”13 presenterar Karen Vered en fallstudie där 

hon videodokumenterat pojkar som spelar ett spel. På skolan i Los Angeles är arbetet med 

datorer mycket integrerat i undervisningen och Vered observerar en grupp pojkar som rast 

efter rast valt att stanna inomhus för att spela Incredible Machine. Endast en spelare kan styra 

musen, men en grupp samlas alltid runt omkring för att se på och hjälpa till. Trots den enda 

tillgängliga datorn är spelandet en gruppaktivitet med stort samspel mellan barnen. Vered 

noterar att gruppen alltid bestod av enbart pojkar och genomför en diskursanalys av 

aktiviteten med fokus på genus. Studien kompletterar tidigare, laboratoriebaserade studier 

genom att observera naturligt förekommande sociala och interaktionella situationer. 

Eftersom denna skola aktivt lär både pojkar och flickor att använda datorer, trodde Vered 

att hon hade att göra med en relativt jämlik IT-situation. Tvärtom valde flickorna 

genomgående att hoppa hage framför att spela datorspel på rasten. Vid intervjuer framkom det 

att många flickor också spelade Incredible Machine hemma, men valde att avstå i skolans 

lokaler. Flickorna uppgav att de kände obehag inför de sociala dimensioner som uppstod 

kring pojkarnas spelande. Samspelsprocesserna kring spel, snarare än själva spelen, kan vara 

anledningen till flickornas låga intresse. Tidigare studier visar även de att skolutrymmen är 

genusbetingade14 och att pojkar dominerar datorerna i skolan15. 

Vered noterar att pojkarna samspelar med varandra på hög ljudnivå och att gruppen kring 

datorn kan växa upp till 12 deltagare. En pojke klickar med musen, de andra pekar mot 

skärmen och utropar både instruktioner, frågor och uppmuntran. Ett turtagningssystem roterar 

allt eftersom. Vissa pojkar är inte lika motoriskt skickliga, vilket kan leda till att en 

medspelare tillfälligt ”guidar” musklickaren genom att lägga sin hand ovanpå hans, innan 

kontrollen snart ges tillbaka. Pojkarna identifierar gruppen som ett ”vi”: ”var är vi?”, ”vi 

behöver en fläkt” - de spelar tillsammans. Både musklickaren och gruppen som helhet känner 

stolthet över sina prestationer. 

Gruppen bildar en typ av subkultur med en gemensam historia, man minns hur problem 

lösts tidigare och provar dessa strategier på nya nivåer. Barnen ger och tar instruktioner, 

analyserar problem och skapar nya strategier. Man spekulerar även om hur spelet skulle 
                                                

13 Vered (1998). 
14 Thorne (1993), s. 36-39, 42-45, 49-61. 
15 Durndell, Glissov & Siann (1995), s. 220.	  
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kunna förbättras, en meta-diskurs om programmering. Vissa pojkar antar rollen av tysta 

åskådare, vilket både fyller funktionen att skapa en publik och kan ha en överförbar effekt för 

andra sociala arrangemang. 

Vered drar slutsatsen att hennes studie bekräftar och utökar tidigare forskning om verbal 

aktivitet kring puzzle/strategi-spel. Hon ser även att pojkar och flickor praktiserar olika 

sociala normer för utövande och att flickor ofta backar för pojkarnas dominans. När spel 

erbjuds i undervisning bör sociala diskurser aktualiseras, det rör sig nämligen inte om att 

flickorna inte tycker om spelen. Istället behövs ingripande från vuxna för att alla barn ska få 

tillträde till att spela.  

 

I boken ”Bland barn och datorer”16 presenteras flera delstudier om lärandets villkor i mötet 

med nya medier. I en delstudie videofilmas barn i åldrarna 6-9 år när de spelar pedagogiska 

datorspel. Teoretiskt omfattar projektet två olika utgångspunkter, dels ett sociokulturellt 

perspektiv för att behandla frågan om hur barn lär via IKT och dels ett fenomenografiskt 

perspektiv för att studera barns olika sätt att lära. Man har samlat totalt cirka 25 timmar av 

videomaterial. Spel som användes var bland annat Bygg båtar med Mulle Meck, Krakels ABC 

och SIMpark.  

De olika sätten att samtala om och hantera pedagogiska datorspel visar hur barnens 

samspel tycks ha två skilda aspekter av spelen som fokus. En central aspekt av spelet är de 

regler som finns, det vill säga vad som är möjligt att göra i spelet, och en annan aspekt är de 

berättande inslag som ger spelet innehåll och ramhandling. Dessa två aspekter utgör 

spelmediets särart och skiljer sig från andra medier såsom exempelvis film och text. Utifrån 

dessa aspekter sker dialog mellan barnen. 

Modellen som författarna skapat ställer berättande aspekter och interaktiva aspekter mot 

varandra. Utifrån spelets grundläggande element, bilden, upplevs spelandet dels som en 

visuell representation som står för något annat och dels som ett självständigt objekt. Det finns 

en dynamik mellan det som går att göra i spelet (ramar) och det som spelet berättar (narrativ). 

De erfarenheter som barn har med sig till spelandet har stor betydelse. Spelande som sker 

under skoltid har även en helt annan inramning än spelande som sker hemma. I analysen av 

barnens handlingsmönster framgår det att barnen kan utforska, leka med, kontrollera, skapa 

                                                

16 Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001). 
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med och/eller uppleva med programmen. Alla dessa förhållningssätt används av barnen för att 

hantera ett pedagogiskt datorspel i en formell läromiljö17. 

Representationer i pedagogiska datorspel har med skolkulturen att göra, enligt författarna 

av denna studie. Virtuella objekt har med spelkulturen att göra. Det är i mötet mellan dessa 

kulturer som ett meningsfält för pedagogiska datorspel skapas. Att vi i det virtuella rummet 

kan göra det vi egentligen inte kan göra i verkligheten kan både vara en möjlighet och ett 

problem. Bildvärlden blir sin egen kontext, där inte bara det möjliga rummet kan 

representeras, utan också det omöjliga. 

Författarna drar slutsatsen att det krävs olika aspekter av spelet som representationer av 

andra fenomen för att lärande kring ett skolämnesspecifikt innehåll ska ske. Det kan dock 

vara problematiskt att spelet oftast utgår från ett eget meningssammanhang, det kan finnas 

inbyggda mål i programmet som egentligen inte har med lärande av ett innehåll att göra utan 

endast skall motivera barnen, till exempel poängsystem.  

 

I sin avhandling med titeln ”Kom och ät! Jag ska bara dö först- : datorn i barns vardag”18 

studerar Barbro Johansson barns datoranvändande från ett etnologiskt perspektiv. 101 barn i 

åldern 7-12 år deltar i intervjuer och deltagande observationer. Studien bygger på ny 

barndomsforskning och diskursteori. 

När föräldrar och lärare tillfrågas om datorns fördelar kan svaren grupperas på följande 

sätt: datorn främjar intellektuella kompetenser, är bra för inlärningen, främjar motoriska 

kompetenser, främjar sociala kompetenser och datorn är praktisk. Ett fåtal personer nämner 

även att det är roligt. När barnen tillfrågas om detsamma svarar de: man lär sig mycket med 

datorer, datorn har många möjligheter, det är roligt, datorn är praktisk och ett tidsfördriv. 

Både vuxna och barn har alltså poängterat att lärande sker i samband med datoranvändande. 

Genom observationer och bekräftande intervjuer identifierar Johansson fyra olika strategier 

som barn använder när de spelar datorspel. Försök-och-misstag (trial-and-error) är ofta ett 

ostrukturerat prövande där barnen klickar runt eller väljer slumpmässigt från olika menyer. 

Lära genom att göra innebär att det är i den konkreta situationen som kunskaper aktualiseras 

och utvecklas. Energibesparing innebär att man inte behöver traggla genom skriven 

instruerande text, ofta kan man hitta rätt genom att prova, hoppa över och gå vidare eller fråga 

någon som kan. ”Plocka russinen ur kakan” innebär att det stora utbudet möjliggör en 

                                                

17 Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001), s. 45. 
18 Johansson (2000).	  
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valfrihet, man måste inte utföra en tråkig och svår uppgift utan kan gå vidare till något annat. 

Johansson poängterar att dessa är strategier som barnen väljer på sin fritid, det är nöjet som är 

huvudsaken och eventuellt lärande blir en bieffekt. 

Ovanstående är endast en liten del av Johanssons omfattande resultat. Som övergripande 

slutsatser menar hon att nyanserade barndomsförståelser endast kan nås om barn själva får 

komma till tals. Barn är ständigt upptagna av nytt meningsskapande och ny förståelse. IT-

tekniken styrs av människor och barn skapar sin egen förståelse av den genom de diskurser de 

känner till om barndom, teknik och datorer.  

Datorspel och lärande 

I en dansk studie med titeln ”Leg og lær-spil - Hvad bruger børnene dem til?”19 studerar 

Birgitte Olesen och Birgitte Holm Sørensen det lärande som sker i en skolsituation där 

eleverna får spela ett spel om miljökunskap. Författarna söker analysera den motivation och 

drivkraft som barnen har. Med ett etnografiskt förhållningssätt vill de se hur barnens 

användande och förståelse av spel kommer till uttryck i vardagen. Barnen går i årskurs 3 och 

deras lärare har avsatt fem dubbeltimmar i teknik och naturkunskap till arbetet med 

datorspelet Miljøstrup. Metoden för studien är observationer av alla pass och en gruppintervju 

med några barn, efter den tredje gången de arbetar med spelet. Senare besöker man även 

barnen i hemmet för samtal om spel i skolan och hemma. Fokus ligger på barnens intentioner 

och strategier och forskarens analys av lärande.  

Spelets poängsystem visar sig viktigt för barnen. På klassnivå är konkurrensen mellan 

grupperna en väsentlig drivkraft. I intervjuerna berättar barnen att spelet både är roligt och 

integrerar viktiga saker som miljö och teknologi. Särskilt flickorna poängterar att man lär sig 

något. Barnens strategier är främst att prova sig fram, därefter att läsa spelets förklarande 

texter. Barnen opererar på en visuell nivå och texten blir sekundär. Författarna noterar även 

att barnen är mycket aktiva. I en undervisningssituation finns normalt två agendor för 

eleverna, dels lärandeaktiviteten och dels det privata pratet. När barnen spelar Miljøstrup är de 

istället nästan helt fokuserade på lärandeaktiviteten. Barnen upplever miljöfrågorna som 

relevant innehåll och skulle gärna ha spelet hemma. En flicka säger att hon gärna skulle vilja 

visa en flicka från förskoleklassen hur man spelar, hon reflekterar om hur eget lärande främjas 

när man förklarar för andra.  

                                                

19 Olesen & Holm Sørensen (2000), s. 31-52. 
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Slutsatserna efter arbetet med Miljøstrup blir att barnen arbetar mycket aktivt och att den 

sociala aspekten har stor inverkan. Barnen delar med sig av sina erfarenheter för att lösa 

problem. När spelet behandlar mer obekanta områden där förstahandskunskap saknas, blir 

dock förståelsen mer fragmenterad. Därför rekommenderar författarna att arbetet med spelet 

kombineras med praktiska experiment och studiebesök, vilket inte var fallet i denna klass. Vid 

en samlad värdering av huruvida barnen lärde sig något av värde, anses begreppet drivkraft 

vara centralt. Uppbrottet från den traditionella undervisningen är i sig motiverande, men 

främst är det kombinationen av lek med ett förståndigt och meningsfullt innehåll som lockar. 

Barnen lär i en social situation, kan själva välja tempo och lär sig ett stoff som kan relateras 

till vardagslivet. Tillsammans skapar det en drivkraft som är helt central för att lära sig något 

nytt, menar Olesen & Holm Sørensen i sin studie. 

 

I artikeln ”It is not hard, it just requires having no life - computer games and the illusion of 

learning”20 diskuterar Jonas Linderoth förhållandet mellan speldesign, lärande och 

motivationen att spela. Han tycker att tidigare forskning har varit alldeles för allmän och vill 

därför studera ett mer specifikt exempel. Med utgångspunkt i ekologisk psykologi jämför han 

speldesignen i två olika spel som tillhör samma genre, nämligen ”real time strategy games” 

(RTS). Spelen heter Medieval II och World in Conflict, empirin har samlats genom att helt 

enkelt spela spelen i 20 timmar vardera. 

Med hjälp av dessa empiriska exempel illustrerar han hur speldesign kan se olika ut för att 

motivera spelaren. En stor skillnad är att varje spelomgång i World in Conflict startar på 

samma förutsättningar, vilket innebär att spelaren måste hitta bättre strategier och aktivt 

förbättra sin spelteknik för att fortsätta göra framsteg när utmaningarna blir svårare. Så ligger 

det inte till med Medieval II, där det finns ett resurssystem som pågår mellan matcherna och 

påverkar chansen att vinna. Det är möjligt att låta spelet sköta resurserna automatiskt, vilket 

ger ständig ökning utan särskild ansträngning.  

Det går alltså att göra framsteg i Medieval II endast genom att spendera tid och genomföra 

enkla uppgifter. Speldesignen ser till att armén växer så att den som investerar tid har större 

chans att vinna. Om en match visar sig vara för svår, kan man gå ifrån den ett tag för att samla 

resurser, för att sedan återvända och vinna med lätthet utan att egentligen ha blivit skickligare 

eller lärt sig någonting. Detta kallar Linderoth för ”the illusion of learning” och det är detta 

                                                

20 Linderoth (2009). 
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fenomen som citatet i artikelns titel syftar till. Den som möter en svår match i World in 

Conflict måste istället tänka om och utveckla nya strategier för att lyckas vinna. 

Den som spelar Medieval II och vinner allt svårare matcher, får en falsk känsla av 

framgång och upplever att hon blir allt ”bättre” på spelet. Linderoth menar att det vore 

problematiskt att använda spel i undervisning om motivationen snarare bygger på dessa falska 

framsteg än på reellt lärande. Upptäckten gör det nödvändigt att tänka om angående 

populärdiskursen om spel och lärande, menar han. 

 

Aroutis  Foster21 har genomfört en studie där 26 elever i 11-års åldern spelar ett kommersiellt 

strategispel, Roller Coaster Tycoon 3, under sju veckors tid. Eleverna lämnar vissa 

bakgrundsdata om tidigare erfarenhet och videofilmas sedan under spelsessionerna och under 

intervjuer efter varje session. Vid analysen av videoinspelningarna identifieras spelartyper 

efter strategi och man utvärderar elevernas kunskaper och motivationer före och efter arbetet 

med spelet genom skriftliga prov. Det visar sig att eleverna använder två huvudsakliga 

strategier: utforskande och målsökande. Bägge spelartyper fick ökade kunskaper och 

förmågor, men den utforskande spelartypen uppskattade detta lärande i högre grad. 

Spelet går ut på att bygga och underhålla en nöjespark, vilket kan lägga spelarens fokus på 

estetik, ekonomi eller allmänt utforskande. De ”målsökande” spelarna delades i sin tur in i två 

underkategorier: presterare som tävlar mot sig själva och konkurrerande spelare som vill bli 

bättre än andra. Gemensamt för dessa är att strävansmålen som spelet sätter upp för varje nivå 

(i en skriftlig informationsruta) blir viktigare än estetik och andra irrelevanta spelfunktioner, 

de vill bara lära sig det nödvändiga för att få bättre ”resultat” (alltså poäng/pengar i spelet). 

De ”utforskande” spelarna delades in i dessa kategorier: lokala utforskare som mest vill bygga 

attraktioner och parkutvecklare som utvecklar en bred förståelse för spelets alla verktyg.  

När de får frågan om vad de lär sig av spelet, svarar 70 % av de utforskande spelarna att de 

lär sig att spara pengar och fatta beslut om sitt företag. De har utvecklat en bredare förståelse 

för företagets helhet. Målsökarna tenderar istället att lära sig mer om spelets design för att 

kunna utnyttja funktionerna till egen fördel. Målsökarna spelar dessutom snabbt och tar sig 

igenom fler ”scenarion” på kortare tid, vilket innebär fler tillfällen att möta nya 

lärandesituationer. Alla verktyg och funktioner som dock inte är nödvändiga för omedelbar 

framgång, ignoreras av denna grupp. De olika spelartyperna får med sig olika typer av 

lärande. 

                                                

21 Foster (2011).  
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Att bevisa orsak och verkan är som bekant en svår uppgift inom samhällsvetenskaperna. I ett 

försök att sammanfatta vad tidigare forskning har bevisat inom området IT och lärande, 

genomförde det amerikanska utbildningsdepartementet en metastudie som granskar tusentals 

empiriska studier genomförda mellan 1996 och juli 2008.22 Bland dessa fanns 51 studier som 

uppfyllde kriterierna att dels kontrastera IT-lärande med traditionell undervisning, mäta 

elevernas lärande, använda en noggrann forskningsdesign och dessutom ge tillräcklig 

information för att kalkylera en effektstorlek.  

Genom metaanalys av dessa 51 studier fann man att elever som lär med IT-hjälpmedel 

uppvisade bättre resultat än de som fick traditionellt lärarstöd. Störst var skillnaden i de 

studier som jämförde traditionell undervisning i kontrast mot en blandad undervisning med 

både IT och lärarstöd. Denna skillnad indikerar att det kan vara ”blandandet” av olika metoder 

som lett till bättre resultat, snarare än själva mediet. Man noterar även att många av de 51 

studierna inte använder sig av elever i förskola, grundskola eller gymnasium, utan snarare i 

medicinsk utbildning eller annan högre utbildning. Därför är det inte säkert att resultaten 

stämmer även för yngre elever. 

Kommentar om tidigare forskning  

Olika forskare som studerat datorspel och lärande har valt olika metoder och perspektiv, från 

etnografiska studier till metaanalyser. Vi har främst valt att presentera studier som observerat 

och fokuserat på själva spelaktiviteten. 

Linderoth uppmanar till medvetenhet om ”illusionen av lärande” efter att själv ha spelat 

två strategispel. Vi undrar hur lärandet egentligen ser ut i mötet mellan spel och unga spelare. 

Valen som spelaren fattar i varje enskild spelsituation bör påverka hur lärandesituationen ser 

ut. Vad skulle till exempel ske med lärandet i Medieval II om spelaren inte valde den lättaste 

vägen utan skötte resurssystemet manuellt? Vi tror att det inte bara är speldesignen som 

påverkar möjligt lärande, utan även spelarens egna val. Valen påverkar lärandet, men valen 

påverkas i sin tur av en interaktionell, multimodal och föränderlig kontext. Praktik och 

kontext påverkar varandra i en komplex växelverkan. Speldesignen som Linderoth studerat 

lämnar vissa möjligheter öppna, sedan kan spelsituationen utformas på många olika sätt 

beroende på spelaren, kontexten och gällande diskurser. 

                                                

22 U.S. Department of Education (2010). 
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Johanssons studie utreder bland annat barnens strategier och hon konstaterar att barnen 

faktiskt väljer undvikande strategier om det blir för svårt, spelandet ska vara roligt och 

lärande prioriteras inte av barnen på sin fritid. Vi tror dock inte att resultatet är generellt för 

alla barn, alla spel och i alla sammanhang. Olesen & Holm Sørensen ser istället positiva 

effekter på lärandet när eleverna spelar pedagogiska spel tillsammans, denna gång i skolmiljö. 

Foster har sett att olika barn utforskar och spelar på olika sätt och därmed lär sig helt olika 

saker, även inom samma spel. Ett liknande resultat har Alexandersson, Linderoth och Lindö, 

som ser att barnens samspel fokuserar på olika aspekter i spelet, ibland på innehållet 

/narrativet och ibland på ramar/design, vilket vi tänker oss ger olika konsekvenser för det 

oundvikliga lärande som sker i alla situationer. 

Lärande i spel kan både bestå av kunskap om spelet (”värdelöst” vetande) och kunskap via 

spelet (till exempel skolrelevant kunskap). För barnet kan bägge kunskaperna kännas lika 

meningsfulla, men ur pedagogisk synpunkt kan de vuxna värdera kunskaperna olika. 

Gemensamt för många studier är att sociala aspekter spelar stor roll för hur spelsituationen 

ser ut. Vered ser många positiva tillgångar för barnen som spelar, men ser även hur 

genusdiskurser kring spelsituationen gör att många barn blir exkluderade från detta. 

Teoretiska perspektiv  

Vi vill undersöka lärandepraktiker i samband med bruk av IKT och har valt att använda oss av 

videoinspelning för att dokumentera samspelet mellan barnen i aktiviteten, som sedan 

analyseras med hjälp av interaktionsanalys (se Metod). Bakgrunden till detta metodval utgörs 

av vissa teoretiska grundantaganden. Jordan och Henderson har diskuterat ett 

interaktionistiskt förhållningssätt till lärande som vi identifierar vår studie med.23 

Interaktionsanalys undersöker mänsklig aktivitet som verbala och ickeverbala handlingar 

som utförs i interaktion mellan människor och de kontexter inom vilka handlingarna utförs. 

Informationsteknik och teknologier betraktas som relevanta i analysen om deltagarna i 

interaktionen fokuserar på dem som meningsfulla, och i den aktuella studien är den 

huvudsakliga teknologin en bärbar dator (en laptop med tangentbord och skärm) med tillgång 

till Internet. För att dokumentera och analysera det samspel som sker kring datorn krävs 

videoinspelning, som möjliggör för forskaren att återkomma till videosegment gång på gång 

                                                

23 Jordan & Henderson (1995). 
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och grunda sina slutsatser i empiriskt bevis, nämligen det som barnen orienterar mot som 

relevant för dem i den aktuella situationen. 

Målet med interaktionsanalysen är att identifiera mönster i metoderna som barnen 

använder för att skapa mening i den komplexa sociala och materiella världen av aktörer och 

objekt. Jordan och Henderson använder videobaserad interaktionsanalys i studier av 

interaktion mellan människa och maskin, kollaborativ designpraktik och den situerade 

karaktären av förvärvande av kunskap och förmåga. Det är den sistnämnda punkten som är 

av störst intresse för denna studie. Ett grundläggande antagande är att kunskap, förmåga och 

handling är fundamentalt sociala företeelser. Kunskap finns inte i våra huvuden utan är 

situerad och skapas i samspelet mellan människor.  

Ett annat grundantagande är att verifierbar observation erbjuder den bästa grunden för 

analytisk kunskap om världen. Interaktionsanalys kretsar kring barnens åstadkommande av 

social ordning i vardagssituationer. När vi applicerar interaktionsanalys på lärandepraktiker så 

är samma grundantaganden relevanta. 

Vi, liksom Jordan och Henderson, ser lärande som en distribuerad, pågående social process 

mellan människor. Bevis för att lärande sker eller har skett måste finnas i förståelsen av de 

metoder som människor använder för att tillsammans skapa lärande. Denna syn på lärande 

härstammar från etnometodologi24, konceptet om deltagares egna metoder att skapa mening. 

Till skillnad från annan videobaserad forskning strävar vi efter att hålla vårt arbete, så långt 

det är möjligt, fritt från förbestämda analytiska kategorier. Istället utgår vi från vad barnen i 

den studerade aktiviteten orienterar mot som relevant genom sina sätt att agera, respondera på, 

tolka och förstå varandras handlingar. Därmed har vi ett ‘inifrån’-perspektiv (emic) snarare än 

ett ‘utifrån’-perspektiv (etic) på sociala aktiviteter25. 

Jordan och Henderson talar om forskning där man alltid arbetar tillsammans i grupp för att 

analysera video. Ingen deltagare i forskargruppen kan spekulera om slutsatser utan att grunda 

sina argument i det empiriska beviset, nämligen barnens iakttagbara beteende. Genom denna 

metod kan man undvika misstag som är omöjliga att upptäcka när dokumentation sker med 

papper och penna. Videoanalysen skapar en hälsosam skepticism mot validiteten i vår 

uppfattning av observationer. 

Med hjälp av video kan vi tala om mentala tillstånd eller mentala händelser, om det är 

grundat på vad vi ser i empirin. Vi har därmed ett interaktionellt perspektiv på olika mentala 

                                                

24 Garfinkel (1967). 
25 Mori & Markee (2009), s. 1, 7. 
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processer26. Observera dock att vi endast kan uttala oss om de mentala tillstånd som barnen 

visar genom samspel, medan andra kan behållas internt hos barnet och därmed förblir 

osynliga för oss, och för analysen. 

Interaktionsanalys och dess teoretiska utgångspunkter är alltså ett sätt att tala om barnens 

intentioner, motivationer, förståelse och andra interna tillstånd, men endast genom referens till 

hur barnen visar upp dessa tillstånd för varandra i videomaterialet genom sina sätt att 

respondera på varandras handlingar. 

                                                

26 Jordan & Hendersson (1995), s. 45.	  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka barns lärandepraktiker och meningsskapande 

samspel med kamrater när de spelar digitala spel.  

• Hur agerar barnen för att välja sin väg genom spelets möjligheter? 

• Vilka utmaningar möter barnen och hur agerar de för att komma vidare i spelet? 

• Hur använder barnen strategier för problemlösning? 

• Vad uppmärksammar barnen som viktigt under spelets gång, respektive efteråt? 

• Vilket agerande i spelsituationen leder till lärande? 
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METOD 

För att observera vad som sker när barnen spelar, dokumenteras händelsen i två steg: 1) 

videoobservation av spelsituationen och 2) fokusgrupper för samtal om spelsituationen via så 

kallad stimulated recall. 

Metod för datainsamling 

Det första steget i datainsamlingen är att skapa och observera en lärandesituation i mötet 

mellan barnen och spelet. Genom att videofilma dokumenteras vad som sker då barn provar 

ett nytt spel. Här antar forskaren rollen av observatör. Huvudfokus ligger på att observera och 

interaktion med barnen är begränsad. Filmen bevaras som dokumentation och kan analyseras 

för att urskilja barnens val, handlingsmönster och kunskapsutveckling.  

Det andra steget i datainsamlingen är att välja ut korta klipp från filmen som representerar 

kritiska moment i lärandeprocessen. Klippen som väljs innehåller spelarens val och 

dilemman, nedslag i lärandepraktiker eller situationer som väcker frågor och oklarheter. 

Filmen spelas upp för barnen, som får se sig själva i situationen och kommentera 

händelseförloppet. Det är detta som kallas stimulated recall. Åsynen av filmen stimulerar 

minnen hos barnen, som mer tydligt kan komma ihåg vad som pågick i situationen. Nu kan 

man i lugn och ro ställa frågor till barnen, som kan kommentera och därmed bidra med 

ytterligare data. Vanliga frågor kan vara:  

• Vad går spelet ut på? 

• Berätta vad du gör här. 

• Berätta hur du tänkte. 

• Varför valde du att göra så? 

• Hur har din plan förändrats? 

• Vad har ni lärt er? 

Intervjuguiderna för varje grupp ser olika ut beroende på spelet, barnens val och vilka klipp 

man diskuterar. De olika gruppernas frågor kan läsas i bilaga 2. 

I steg två utreds tankar och motivation som inte går att se ”på utsidan” i den rena 

observationen. Även denna dialog mellan barnen och forskaren dokumenteras med videofilm 

och blir föremål för analys. Video har valts framför ljudinspelning för att dokumentera 
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eventuella visuella hjälpmedel som barnen tar till i sina förklaringar. Barnen kan behöva peka 

på skärmen, gestikulera, visa riktningar med händerna och så vidare. 

Urval 

Populationen för denna studie är barn i tidig skolålder som spelar digitala spel. Studiens 

omfattning begränsar antalet observationer, därför inkluderar urvalet fyra olika barn i årskurs 

2, i möte med två olika spel.  

• Flicka, 8 år, Emma27 - spelar Labyrint 

• Pojke, 8 år, Johan - spelar Labyrint 

• Pojke, 8 år, Oliver - spelar Bloxorz 

• Flicka, 8 år, Stina - spelar Bloxorz 

Förutom det huvudsakliga barn som ska möta ett spel i varje observerad situation, har barnet 

med sig upp till tre kamrater som vill se på eller hjälpa till verbalt kring datorskärmen. Detta 

tillåter vi eftersom vi upplever det som en naturligt förekommande situation för barnen. Alla 

barn som är närvarande vid observation har lämnat samtycke och vårdnadshavares samtycke. 

Vi skiljer dock mellan ”spelare” och ”åskådare” bland deltagarna. 

De fyra barnen ovan är studiens fyra spelare. Förutom dessa har elva åskådare deltagit, 

varav fem flickor och sex pojkar. Åskådarna bidrar med ökat samspel kring spelsituationen, 

vilket är eftersträvansvärt för studiens syfte. 

• Emmas åskådare - Pojke 1, Pojke 2 och Flicka 1 

• Johans åskådare - Pojke 3 och Flicka 2 

• Olivers åskådare - Pojke 4, Flicka 3 och Flicka 4 

• Stinas åskådare - Pojke 5, Pojke 6 och Flicka 5 

Genomförande 

Videoobservationerna sker inom skolans lokaler, där barnen är på hemmaplan, dock i ett 

avskiljt rum dit endast forskarna och barnen som deltar i observationerna får tillträde. Detta 

för att minimera distraktioner, minimera störningar i videodokumentationen och dessutom 

garantera att barn som inte gett samtycke till att delta inte spelas in. 

                                                

27 Alla namn är fingerade. 



	  

	   24	  

Studien genomförs som nämnts med två olika typer av direktobservationer. I steg ett är 

karaktären på deltagandet mycket passivt, forskaren videodokumenterar spelsituationen och 

undviker att delta. Inslaget av manipulation strävar efter att vara obefintligt, vilket förstås är 

svårt att undvika, barnen agerar förmodligen en aning annorlunda när de vet att de är 

observerade, vilket forskaren bör vara medveten om. Avsikten med dokumentationen är 

relativt öppen, barnen vet att det är spelsituationen som observeras och mer än så funderar de 

kanske inte över eftersom forskning och studieresultat är abstrakta och avlägsna företeelser 

för dem. Föräldrarna är naturligtvis fullt informerade om studiens syfte. Konstruktionen av 

miljön strävar efter att vara naturlig, dock gör det särskilt avsatta tillfället dit endast särskilda 

barn har tillträde att situationen oundvikligen blir en aning artificiell. Datainsamlingen är 

relativt öppen (snarare än standardiserad) eftersom vi söker naturliga handlingsmönster. 

Vi tänker oss att situationen i steg ett är ”naturlig” på så sätt att aktiviteten liknar en 

vardaglig skolaktivitet, inte en fri aktivitet på hemmaplan. I skolan är det oftast läraren som 

bestämmer vilket spel som är tillåtet, vems tur det är att spela och vilka som är fria att se på. 

Det är endast inom spelet som barnen har viss frihet att göra som de vill. På så sätt kan vår 

observerade situation liknas vid de ramar och strukturer som gäller vid arrangerade 

skolaktiviteter. 

I steg två är barnens deltagande mer strukturerat, den observerade situationen liknar mer en 

intervju eftersom barnen besvarar forskarens frågor. Forskaren styr samtalet men undviker 

ledande frågor och strävar efter naturliga, ärliga svar. Avsikten är öppen. Konstruktionen av 

miljön är mer artificiell, barn är knappast vana vid att se sig själv på film och svara på frågor 

på detta vis. Barnet befinner sig i en intervjusituation och uttalanden bör därför tolkas som 

intervjusvar, inte som alldaglig interaktion. Datainsamlingen är nu mer standardiserad 

eftersom forskaren har förberett frågor inför tillfället. Steg två är en form av fokusgrupp som 

spelas in med video eftersom både verbal och ickeverbal kommunikation observeras. 

Fokusgruppen blir ett tillfälle för barnen att påminnas om den tidigare spelsituationen och 

diskutera den med forskaren och med varandra. Här kan barnen förklara hur de tänker, pausa 

filmen, peka på skärmen och därmed utöka tillgänglig empiri om varje enskilt ögonblick. Som 

vi ser är steg ett och steg två helt olika typer av observationer, för olika perspektiv av samma 

spelaktivitet. 
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Material 

En MacBook med mus användes för att spela spelen via Firefox webbläsare. QuickTime 

Player användes för att göra skärminspelning vid steg ett och för att se video vid steg två.  

För att filma vad som sker i det fysiska rummet användes två digitalkameror med 

videofunktion. Vid steg ett tas video upp från två vinklar: 1) nära bakom och ovanför barnen 

för att fånga händer och pekningar, 2) på större avstånd mittemot barnen för att fånga hela 

gruppen, ansiktsuttryck och interaktioner. Vinklarna demonstreras i figuren nedan. 

Figur 1. Kameravinklar vid steg ett. 

Vid steg två är den ena forskaren aktiv intervjuare medan den andra filmar rörligt från lämplig 

vinkel för stunden. För att säkra god ljudkvalitet spelas även ljud in separat till en digital 

enhet placerad på bordet precis framför barnen.  

Efter genomförda observationer sammanställs de videoklipp som utgör dokumentationen. I 

de fyra grupperna filmas det cirka 8 x 25-35 minuter, men eftersom flera olika vinklar spelas 

in samtidigt blir den totala videolängden betydligt större. Nedan redovisas den totala mängden 

video och ljud. 

 

Steg ett: 

Video utan ljud, skärminspelning 2:50:03 

Video med ljud, två vinklar 4:28:30 
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Steg två: 

Video med ljud 1:55:36 

Ljudinspelning, placerad nära barnen 1:57:53 

Två spel 

De fyra spelarna har fördelats mellan två datorspel, som kan spelas kostnadsfritt via 

webbläsare. Det första är ett svenskt spel via SVT:s hemsida28 som heter Labyrint. Det andra 

finns på den amerikanska sidan Addicting Games29 och heter Bloxorz. 

Labyrint är ett spel som utspelar sig i en fantasivärld och presenterar olika utmaningar med 

betoning på problemlösning. Den fiktiva konstruktören och uppfinnaren Daidalos härskar i 

labyrinten. Spelet består av fem labyrintnivåer med varierande svårighet, varav en som kan 

nås endast om spelaren knappar in den hemliga koden.  

  

 

 

 

 
                                                            Figur 2.  

                           Val av nivå i spelet Labyrint. 

 

 

 

I startskedet av spelet kan spelaren bestämma utseende, namn på sin avatar samt få 

information om topp tio highscore. Genom att använda musen och/eller piltangenterna 

utforskas labyrinten. Nu kan avataren samla kugghjul (50) och livspuckar (9) som behövs för 

de utmaningar som avataren stöter på i labyrinten.  I labyrinten finns fyra robotar, Flip, 

Taurus, Mutter och Bulten De ska man akta sig för, annars blir avataren tagen och förd 

tillbaka till början av labyrinten. Utmaningarna i spelet påvisas med en röd dörr och när 

utmaningen är avklarad öppnas den och markeras som grön.  

                                                

28 SVT (2013). 
29 Addicting Games (2013).	  
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I kugghjulsutmaningen gäller det för avataren att dra kugghjul i olika storlekar till spikar på 

ett bräde. Genom att sätta rätt hjul på rätt spik kan man få alla hjul att snurra när man drar i 

startspaken. I slajmutmaningen gäller det för avataren att flyga över slajmet till andra sidan 

samtidigt som avataren ska samla kugghjul och undvika att bli träffad av flygande minor. För 

att komma till denna utmaning ska avataren ha hittat ett föremål i labyrinten som gör att 

avataren kan öppna dörren till utmaningen.  

Labyrint har även visats som barnprogram i SVT, där barn kan skicka in ansökningar för 

att få delta i tävlingsprogrammen. I varje program har tre barn medverkat för att utmana 

Daidalos i labyrinten och i utmaningarna. Detta program kände vissa av barnen i vår studie till 

sedan tidigare.  

Bloxorz är ett puzzlespel som går ut på att förflytta ett rätblock över en spelplan av 

kvadratiska plattor och få ner blocket i ett kvadratiskt hål för att gå i mål. När man lyckas med 

detta kommer man vidare till nästa nivå (i spelet kallat stage). Det finns 33 olika nivåer med 

stegrande svårighetsgrad och det är omöjligt att komma vidare utan att lösa varje nivå i 

kronologisk ordning. Blocket styrs med piltangenterna. 

Figur 3. Nivå 01 i spelet Bloxorz. När 

man trycker nedpil lägger sig blocket 

nedåt över två kvadrater. Med högerpil 

kan man sedan ”rulla” sex steg för att 

hamna precis bredvid mål. Med ett till 

tryck, nedåt, reser sig blocket igen och 

trillar genom hålet.  

I figuren ovan visas en lösning till spelets första nivå. I senare nivåer introduceras även andra 

aspekter eller ”hinder” än vanliga vita plattor. Dessa inkluderar: 

• Orangea plattor, som går sönder om blocket står upprätt (man måste ligga ner och rulla) 

• Runda knappar, som aktiveras om blocket ligger ovanpå dem 

• Kryss-formade knappar, som blocket måste stå upprätt på för att aktivera 

• Broar, som öppnas eller stängs när knappar aktiveras 

• Enstaka vita rutor, som dyker upp eller försvinner när knappar aktiveras 

• Klyvnings-knappar, som gör att blocket delas i två kubiska halvor (gör det möjligt att ta 

sig förbi vissa hinder, men halvorna måste sitta ihop igen för att gå i mål) 

 

Förutom att klara så många nivåer som möjligt kan ett annat mål finnas, nämligen att göra det 

med så få förflyttningar som möjligt. Varje gång blocket flyttar sig ett steg, läggs +1 till i 

spelets flytträknare (i spelet kallat moves). Detta adderas över alla nivåer, man kan till 
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exempel ha 200 steg på flytträknaren när man kommer fram till nivå 07. Det är dock viktigt 

att komma ihåg att denna automatiska flytträknare startar om nivån varje gång man råkar 

misslyckas. 

Till exempel: Du börjar nivå 07 med 200 steg. Du flyttar runt en stund och har snart 250 

steg på mätaren. Nu råkar du trilla av spelplanen och har därmed misslyckats. Blocket 

förflyttas tillbaka till startpunkten och mätaren börjar om på 200 steg. Du får en ny chans att 

lösa nivån, på samma villkor som vid första försöket.  

Spelaren tillåts oändliga försök, att misslyckas bestraffas inte med någon annan 

konsekvens än att blocket förflyttas till början av nivån och eventuella aktiverade knappar 

återställs. Spelaren kan aldrig få straffpoäng eller tvingas att backa till tidigare nivåer. 

Flyttmätaren är ständigt synlig i spelet övre högra hörn, men det är helt upp till spelaren 

vilken vikt och mening man ger åt denna.  

En skillnad, jämfört med Labyrint, är att spelet inte ger några muntliga instruktioner på 

svenska. Spelet finns på en amerikansk hemsida och de skriftliga instruktionerna i början av 

spelet är därför på engelska. För att barnen i vår studie ska få en rättvis chans att spela spelet 

enligt de förutsättningar det är tänkt, har vi forskare gjort ett undantag från regeln om att inte 

samtala med barnen som spelar. Den information som spelet ger skriftligt, har vi tillåtit oss att 

ge till barnen, till exempel när nya hinder/knappar dyker upp som barnen aldrig sett förut. Vi 

bedömde att meningen med spelet inte är att lista ut ”varför är vissa rutor orangea”, utan den 

informationen ska vara uppenbar för den som spelar. 

Databearbetning och analysmetod 

I samband med att materialet analyseras, omvandlas det till text. Referat sammanfattar 

helheter och transkribering belyser mer detaljerade skeenden i enstaka klipp av större intresse.  

Analysen av steg ett söker att finna handlingsmönster som kan belysa kunskapsutveckling. 

Detta kan kallas för interaktionsanalys, enligt den betydelse som Jordan och Henderson ger 

ordet30. Analysen fokuserar på hur barnen använder verbal och ickeverbal kommunikation i 

samspel med varandra, kontexter och teknologier för att lösa olika typer av uppgifter i spelen. 

Videodokumentation skapar ett rikt material som kan spelas upp många gånger. 

Jordan och Henderson klargör vissa metodologiska grundantaganden (se även Teoretiska 

perspektiv) för den som väljer interaktionsanalys som analysmetod av människors interaktion. 

                                                

30 Jordan och Henderson (1995). 
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• Man antar att kunskap och handlingar är sociala företeelser.  

• Man antar att verifierbara observationer är den bästa grunden för att uppnå kunskap 

om interaktionella processer.  

• Forskaren undviker att ta med sig förutbestämda observationsscheman, utan låter 

empirin och barnens agerande bli grunden för vad som är relevant att studera, samt 

hur resultatet kan beskrivas och fördelas i olika kategorier.31 

Vi upplever ovanstående analysmetod som lämplig för analysen av steg ett, dvs. 

spelaktiviteten. Observationerna av steg två, dvs. recall-samtalen, kan sedan ses som ett 

sekundärt material, ett komplement till och ibland klargörande av vad som skett under steg 

ett. Här lägger vi inte lika stor betydelse vid det situerade meningsskapandet, man ska vara 

medveten om att forskarna är dominanta och har ett stort inflytande över den interaktion som 

sker. Nu är det snarare innehållet i barnens svar och hur den tidigare spelaktiviteten 

representeras som är av relevans.  

För att skapa en struktur inför analysen av steg ett, har vi först gjort vissa kvantitativa 

översikter av spelaktiviteten, särskilt med spelet Bloxorz. Vi har först noterat den tid det tar 

för att lösa varje nivå, antal förflyttningar och liknande kvantitativa data, vilket underlättar för 

att se vilka nivåer som är av särskilt intresse att studera med noggrann interaktionsanalys. 

Resonemangen redovisas i resultatkapitlet. 

När vi analyserar och sammanfattar vårt resultat skapar vi våra egna begrepp och 

kategorier, helt baserat i vad deltagarna visat som relevant. Om lämpliga begrepp redan finns i 

tidigare forskning använder vi oss av dem, därför har vi redogjort för definitionerna av inre 

motivation32, flow33 och målsökande respektive utforskande spelarstrategier34 i 

litteraturöversikten. 

Reflektion över metoden 

Bloom var en av de första som använde stimulated recall i sina studier. Han menar att 

poängen med detta är att möjliggöra för respondenten att återuppleva en originalsituation 

genom att man återskapar ett stort antal stimuli som förekom i situationen.35 I denna studie 

                                                

31 Jordan och Henderson (1995).  
32 Giota (2001). 
33 Csíkszentmihályi (1975). 
34 Foster (2011). 
35 Bloom (1953), s. 161.	  	  
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används metoden för att komplettera direktobservationen och få möjlighet att ställa 

följdfrågor till barnen om sådant som inte går att se genom att studera samspelet. 

Ett alternativ hade varit att ställa frågor under observationens gång, att slå ihop steg ett och 

två till ett tillfälle. En fördel med detta vore att barnet fortfarande befinner sig i 

originalsituationen, det finns inget behov av att ”återkalla” minnen av tankar som kan ha 

börjat glömmas bort. Nackdelen vore dock att flödet i spelsituationen påverkas, man kan inte 

stanna upp hur länge som helst för att prata om ett visst val utan att spelsituationen blir 

onaturlig och därför förlorar sitt värde. Det är även risk att forskaren inte kan se kritiska val 

omedelbart när de händer och ställa rätt frågor vid rätt tillfälle. Därför har vi valt att dela upp 

datainsamling i två delar: observation och stimulated recall. På så vis får forskaren tid att se 

över materialet, reflektera över vad som händer och vilka frågor man bör ställa innan man 

återvänder. Målet är dock att så lite tid som möjligt ska förflyta mellan steg ett och två, så att 

barnets minne är relativt färskt. Spelsituationen bevaras oberörd och får löpa så naturligt som 

möjligt under omständigheterna. 

Att fråga barnen varför de gör som de gör i spelet kan liknas vid en enkel motivanalys.36 

De svar vi får från så unga barn kan dock inte anses vara medvetna redogörelser av rationella 

beslut. Därför lägger vi i analysen inte särskilt tung vikt vid dessa svar om de är otydliga. 

Frågan finns för att klargöra något om spelarens avsikt i sina val. Svaret tolkas med en nypa 

salt. 

Calderhead har granskat metoden stimulated recall och diskuterar tre olika aspekter som 

påverkar de svar man får: 1) den utsträckning som respondenten medvetet och selektivt minns 

och rapporterar sitt tänkande, 2) den utsträckning som det är möjligt för respondenten att 

artikulera sitt tänkande och 3) den utsträckning som respondentens kommentarer ramas in av 

egen uppfattning om studiens syfte.37 Calderheads studie rörde vuxna människor och vi tror 

att de aspekter som påverkar barnens svar ser lite annorlunda ut. Risken för att barnen inte 

kan uttrycka sitt tänkande är större än för vuxna. Däremot är det mindre risk att barn oroar sig 

för att ”låta duktiga” i studien och därför svarar som man tror förväntas i studiens syfte. Barn 

svarar ärligt det första de tänker på, vilket både leder till positiv ärlighet men även riskerar 

svar som inte är helt genomtänka eller lätta att tolka. 

Vårt förhållande till interaktionsanalys skapar en medbedömarreliabilitet. Genom att två 

forskare deltar vid varje observationstillfälle och har tillgång till videodokumentationen, 

                                                

36 Esaiasson, et al. (2012), s. 290. 
37 Calderhead (1981), s. 213-214.	  
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minskar risken för att spekulationer är tagna ur luften. Analysen sker delvis individuellt 

eftersom en forskare ansvarar för en delstudie, men sedan diskuteras resultat och slutsatser 

gemensamt, med grund i vad barnen visar genom sitt samspel.  

Etiska aspekter 

Metoderna som brukas i denna studie är anpassade efter Vetenskapsrådets etiska krav på 

vetenskaplig forskning. 38 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de som är berörda av forskningen 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. I denna studie berörs barnets skola, barnet själv 

och barnets vårdnadshavare. 

Varje barn informeras muntligt om grundläggande metoder och vad det är som ska 

observeras. Om barnet är positivt inställt är nästa steg att ge tydlig information till 

vårdnadshavare. I den skriftliga informationen (se Bilaga 1) framgår syfte, metoder, hantering 

av dokumentation och garanti om anonymitet i den färdiga rapporten. Det är även viktigt att 

vårdnadshavarna är väl medvetna om sina rättigheter när det gäller samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en studie har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Att deltaga i vår studie har varit helt frivilligt och barnen har även haft rätt att 

ångra sig när som helst under studiens gång. Ingen ska känna att ett resultat publiceras där 

information framkommer som man inte är bekväm med. För att minimera risken för avhopp 

har vi därför informerat grundligt innan första samtycke. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Det är endast forskarna som har tillgång till videomaterialet. I allt publicerat material är 

namnen fingerade så att enskilda analyser inte kan härledas till personen.  

Nyttjandekravet innebär att personuppgifter endast får användas för forskningsändamål. 

Det är endast forskare som har tillgång till känsliga uppgifter som framkommer under 

datainsamling. Forskarna har tystnadsplikt. 

 

                                                

38 Vetenskapsrådet (2002). 
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RESULTAT OCH ANALYS 

Här redovisas empiri i form av referat och transkriberingar av videomaterial. Resultatet 

analyseras med hjälp av interaktionsanalys. 

Bloxorz 

Bloxorz spelades av Oliver och av Stina i två separata grupper med tre åskådare vardera. 

Spelet går ut på att förflytta ett block över en spelplan och ner i ett hål (se rubriken Två spel). 

Jämförelse av de två spelargrupperna 

Olivers grupp hade tre åskådare, nämligen Pojke 4, Flicka 3 och Flicka 4. Pojke 4 var en 

mycket aktiv medspelare och tillsammans tog sig pojkarna mycket långt i spelet. Flickorna 

ledsnade efter drygt 11 minuters åskådande och valde att lämna gruppen.  

I Stinas grupp var skillnaden att samtliga åskådare valde att stanna, dock med olika nivåer 

av deltagande. Pojke 5 var mest aktiv, Flicka 5 bidrog med tips då och då medan Pojke 6 var 

mycket tyst och mest observerade. 

I bilaga 3 finns tabeller som redovisar en översikt av A) tid för att lösa varje nivå, B) 

spelets flyttmätare (adderar alla nivåer allt eftersom, men startar om nivån om blocket trillar 

av spelplanen), C) totala förflyttningar (per nivå, om man adderar även de misslyckade 

försöken), D) genomsnitt av antal sekunder per förflyttning (A dividerat med C). För att ha 

något att jämföra med redovisar tabellerna även data för en vuxen, mer erfaren spelare som 

tränat flera gånger. På så vis kan man bilda en uppfattning om hur mycket extra betänketid 

barnen behövde. 

Spelets flyttmätare är den enda information som enkelt kan läsas av från skärmen under 

spelets gång. Det är även den data som säger oss minst om spelarens process, eftersom 

räknaren startar om vid varje omstart av nivå. Alla tre spelare har ganska liknande resultat i 

denna tabell.  

Information om tid och totala förflyttningar kan endast bli tillgängligt genom att observera 

noga, notera och beräkna. Från dessa nya data är det möjligt att utläsa följande: 

• Samtliga spelare löser snabbt och enkelt nivå 01, 04 och 08 (tabell A och C). 

• Stinas grupp har relativt svårt för nivå 03 och svårast för nivå 05 (tabell A och C). 
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• Olivers grupp har relativt svårt för nivå 06 och svårast för nivå 07 (tabell A och C). 

• Olivers grupp gör i genomsnitt fler förflyttningar per nivå (165) än Stinas (140), (tabell C). 

• Olivers grupp lägger i genomsnitt färre sekunder per förflyttning (1,43) än Stinas grupp 

(1,91), (tabell D). 

• Inom tidsbegränsningen 35 minuter hinner Olivers grupp lite längre i spelet (tabell A). 

Dessa resultat är möjliga att utläsa genom kvantitativ analys av skärminspelningen. För att 

uttala oss om varför grupperna inte har överensstämmande resultat behöver vi göra en mer 

kvalitativ analys där även barnens interaktion, kommentarer och diskussioner granskas. Den 

kvantitativa, mer översiktliga tidsanalysen har alltså använts för att välja ut kritiska moment i 

spelaktiviteten för mer detaljerad kvalitativ analys. I spelsituationerna nedan fokuseras de 

nivåer som innebar svårigheter för grupperna. 

Olivers spelsituation 

Oliver börjar med att prova sig fram på egen hand och gruppen är nästan helt tyst. Kanske 

känner de sig lite osäkra både inför spelet och inför videosituationen. Nivå 01 är enkel och går 

snabbt att lösa. Redan när nivå 02 uppenbarar sig börjar dock flickorna identifiera spelet som 

”svårt”: 

1. På skärmen: Nivå 02 dyker upp. 

2. F4:  ooden här verkar svåroo 

3. Oliver: Provar sig fram en stund i fullständig tystnad. 

4. F4:  du kan ju rulla över hålet 

 

F4 viskar39 fram en kommentar om svårigheten på denna nivå (rad 2). Oliver provar sig fram 

(rad 3). När Oliver är nära målet på denna nivå ger F4 ett tips på hur han kan göra för att gå i 

mål (rad 4). Tipset är dock till föga hjälp eftersom man inte kan rulla över hålet utan måste 

ställa blocket upp så att kortänden landar i hålet. Snart efter detta utdrag instämmer F3 i att 

kommentera svårigheten. Från och med nu verbaliserar flickorna svårigheten en gång för 

varje nivå, minst en av dem utbrister antingen ”oj!” eller ”den där ser svår ut”.  

Oliver får dock stor hjälp av P4 som verkar vara smått bekant med den här typen av spel 

och som blir allt mer aktiv med att verbalisera sina strategier och ge tips. P4 följer Olivers 

rörelser noga och pekar då och då mot skärmen med uppmaningar som ”Du ska dit!” om han 

                                                

39 Transkriptionskonventioner finns i bilaga 4. 
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tycker att Oliver går åt fel håll. När Oliver vinner nivå 03 tar F4 sig an rollen som 

uppmuntrare istället: 

1. F4:  bra oliver 

2. P4: jag hjälper honom 

3. F4: vi kommer inte på något bra tips 

 

F4 uppmuntrar vinsten (rad 1). P4 vill förtydliga att även han förtjänar erkännande (rad 2). F4 

erkänner att de övriga inte bidragit med någon hjälp (rad 3). Notera att F4 definierar sig själv 

och F3 som ett ”vi”. Det har skapats två grupper inom gruppen, ”ni” som spelar och ”vi” som 

tycker att spelet är svårt.  

Nivå 06 är den första som skapar relativa svårigheter för gruppen, den tar 6 minuter och 2 

sekunder att lösa (se tabell A, bilaga 3). 

 

  

 
Figur 4. Nivå 06 i spelet Bloxorz. När nivån 

startar står blocket längst till vänster. På 

bilden har spelaren börjat förflytta blocket åt 

höger genom att lägga det på sidan. 

 

 

Problemet är att det krävs en lång rad förflyttningar där alla rutor utnyttjas nere på 

”vändplanen” för att det ska bli möjligt att ta sig upp i svängen mot mål. Oliver går ner och 

flyttar runt på vändplanen många gånger, men när han återvänder upp ligger han alltid i 

samma ställning som förut. F4 verkar inte helt medveten om vad som är problemet: 

1. F4:  om jag hade vart oliver så hade jag gått bara rakt fram dit 

2. F3: men då hade du ju dött F4 

3. P4: det går du kan ju inte- 

4. Oliver: Flyttar runt på vändplanen i ett försök att hamna i rätt position. 

5. F4: du det där såg svårt ut 

6. Oliver: Fortsätter under tystnad. 

7. F4: men oliver rulla dit igen. så att du ligger rakt ...  

8.  så att du ligger på de dära två där. där du ramlade ner förut. 

9. Oliver: här 

10. F4: nej det går inte 
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11. Oliver: nej det går inte 

 

F4 förstår inte varför Oliver inte redan är på väg mot mål (rad 1) medan F3 verkar ha en 

förståelse för att det inte finns utrymme att vända och gå den vägen utan att trilla av (rad 2). 

P4 lyssnar inte på flickorna utan är helt fokuserad på Olivers förflyttningar, som han 

kommenterar (rad 3). F4 gör ett nytt försök att tipsa Oliver (rad 7-8). De rutor hon föreslår är 

dock svåra att hamna på, vilket både hon och Oliver snart ser (rad 10-11). 

Det här är F4:as sista försök att hjälpa till, innan hon ger upp. Hon pekar aldrig mot 

skärmen, som P4 gör, utan ger endast verbala anvisningar. Hon visar förståelse för var Oliver 

behöver befinna sig för att ta sig vidare, men när han hamnar en ruta fel har hon inga vidare 

förslag på hur problemet kan lösas. Några minuter senare bestämmer hon sig för att överge 

projektet och återvända till klassrummet och kastar en blick mot F3, som omedelbart följer 

med henne. Mot slutet av nivå 06 lämnas därför pojkarna ensamma framför datorskärmen. 

P4 visar snart upp en strategi som går ut på att räkna baklänges från dit man ska och 

därmed skapa ett delmål. Han berättar ofta om dessa delmål och Oliver strävar mot att komma 

till dem. Om han hamnar snett, så flyttar han runt en stund i ett försök att förändra sin position 

innan han försöker igen.  

Nivå 07 är gruppens största utmaning, den tar 17 minuter och 22 sekunder att lösa (se 

tabell A, bilaga 3). 
 

 

Figur 5. Nivå 07 i spelet Bloxorz. Här har 

spelaren ställt blocket på en knapp, vilket 

aktiverar en ny ruta på spelbrädet. Den nya 

rutan är på väg att dyka upp i det gröna fältet 

på bilden. 

 

 

Denna nivå innehåller en enda knapp, som man måste ställa blocket upprätt på för att 

aktivera. När man väl löst det problemet dyker en ny ruta upp i början av banan (den gröna 

rutan i figur 5). Den extra rutan gör det möjligt att rulla in på den nedre spången i en ny 

ställning, så att man hamnar rätt när man går vidare mot målet.  

Anledningen till att mycket tid går åt här, är att pojkarna strävar länge efter fel delmål. De 

kämpar med att försöka gå över den nedre spången innan de har tryckt på knappen. P4 har 
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skapat delmål för att de ska komma dit, men när de äntligen lyckas förstår de att de gått fel 

väg. 

Pojkarna har klarat sig mycket bra på föregående nivåer eftersom de utvecklat en 

fungerande strategi; P4 påminner om delmål och Oliver använder trial-and-error för att ta sig 

till dem. Problemet som uppstår är att nivå 07 är mer komplex och det är inte uppenbart vilka 

delmål som är ett lämpligt val. Komplexiteten i denna nivå går inte helt väl ihop med 

pojkarnas strategi, därför tar det lång tid att lösa. 

Det är pojkarnas gemensamma kunskaper som gör att de kommer långt i spelet. P4 tänker 

systematiskt i form av delmål och verkar även ha en förmåga att känna igen hur nivån ska 

lösas när man väl hamnat nära mål, han känner igen rörelsemönstret. Notera nedan hur han 

tipsar Oliver om de sista tre förflyttningarna, både på nivå 02 och nivå 07: 

1. På skärmen: Nivå 02. Oliver står på rutan direkt till höger om målhålet. 

2. P4: ja jag vet. ner, sidan, uppåt 

 

1. På skärmen: Nivå 07. Oliver står på rutan direkt till vänster om målhålet. 

2. P4: ja där. ner, sidan, upp 

3. Oliver: ja äntligen 

 

P4 ”ser” hur blocket kan röra sig (raderna 2) och kommer ihåg lämpliga lösningar som de 

använt tidigare. Något som pojkarna däremot verkar sakna för att bli bättre spelare är en 

tydligare förståelse för att ett block som rullar rakt bakåt och sedan rakt framåt igen, 

fortfarande hamnar i samma position. Vi har valt att kalla denna företeelse för 

”förflyttningskonstans”. P4 ger flera gånger råd om att Oliver ska backa och gå framåt igen, 

sedan verkar han bli förvånad att resultatet inte förändrats.  

Att analysera Olivers förståelse för detta är svårare, han tar visserligen till strategin att hitta 

vändplaner och flytta runt där när han inte vet vad annat han kan göra. Förstår han dock varför 

detta råkar fungera ibland? Han skulle kunna reflektera om hur många steg ”fel” han hamnat 

och mer systematiskt försöka rätta till felmarginalen på vändplanerna, men det gör han inte.  

Stinas spelsituation 

Både P5 och Stina själv uppger att de har spelat det här spelet förut, men att de ”minns ändå 

inte hur man gjorde”. När Stina börjar spela är hon mindre självständig än Oliver var, det 

kommer ofta instruktioner från de andra. Stundvis ger P5 så detaljerade ”tips” att det är mer 

som om han spelar spelet, Stina är bara den som trycker på knapparna enligt hans verbala 
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instruktioner. Detta kan vara en anledning till att genomsnittlig tid per förflyttning var lite 

längre i denna grupp, Stina måste vänta och lyssna mellan varje flytt. 

Redan på nivå 03 uppstår relativa svårigheter för gruppen, den tar 5 minuter och 40 

sekunder att lösa (se tabell A, bilaga 3). 
  

 

 

Figur 6. Nivå 03 i Bloxorz. Blocket står här i 

sin startposition från vilken spelaren måste 

förflytta den till mål genom att styra blocket 

med piltangenterna. 

 

 

 

Stina har svårt att komma in på de smala spångarna, hon verkar alltid ligga på tvären och 

ramlar av flera gånger. P5 lär sig snart att känna igen mönstret och instruerar varje gång, hon 

måste ligga horisontellt och rulla sidledes, ett steg i taget. På så vis tar P5 över ansvaret varje 

gång spångarna blir ett problem (vilket de blir varje gång Stina trillar av och måste börja om). 

När gruppen kommer till slutet har alla i gruppen svårt att se hur man ska hamna rätt för att 

komma i mål. Stina, P5 och F5 turas om att vara ”i kontroll” (verbalt), när någon ger upp tar 

nästa vid: 

1. P5: sen framåt. ställer dig ... nej jag vet inte 

2. F5: lägg dig ner nu 

3. Stina: Lägger sig nedåt. Prövar runt en stund och trillar av plattformen. 

4. Stina: Börjar om och tvekar inför första spången. 

5. P5: du måste lägga dig ner. så måste du rulla 

6. På skärmen: En stund senare. Stina står nära målet. 

7. F5: det går inte 

8. Stina: det går inte 

9. P5: det borde gå 

10. Stina: ja annars skulle de inte ha uppfunnit det här 

 

P5 instruerar en stund, men när hans försök mot mål inte fungerar så ger han upp (rad 1). F5 

tar omedelbart vid och försöker på ett annat sätt (rad 2). Stina trillar då och då av och måste 

börja om (rad 3-4). P5 guidar henne över spångarna (rad 5). Det är ofta någon/några som 
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misströstar (rad 7-8) medan någon annan peppar (rad 9). På så vis turas gruppen om att driva 

vidare, att upprätthålla flow. 

Här inleds ett mönster som fortsätter genom hela spelomgången: Stina kommer en bit fram 

på banan, ramlar ofta av för att hon ”tryckte fel” (säger hon själv) och måste börja om. När 

hon möter samma problem som hon nyss löste, så kommer hon inte ihåg hur hon gjorde sist. 

Detta kan tolkas som att hon använder en ganska oreflekterad slumpmässig strategi. Om man 

flyttar runt tillräckligt länge, så hamnar man förr eller senare i en position där man ser hur 

man tar sig vidare. Det kan dock vara en tidsödande metod. 

Nivå 05 är gruppens stora utmaning och tar 15 minuter och 13 sekunder att lösa (se tabell 

A, bilaga 3).  
  

 

Figur 7. Nivå 05 i Bloxorz. Denna nivå 

inkluderar flera knappar som öppnar och 

stänger olika broar. Spelaren har tagit sig 

drygt halvvägs. Att trycka på knappen till 

höger stänger den sista bron till vänster. 

 

 

Nivån innehåller tre broar som öppnas och stängs med olika knappar. Att få broarna att vara 

stängda vid rätt tillfälle var inget större problem för gruppen. Det var istället två hinder som 

orsakade svårighet. Först måste blocket hamna rätt för att kunna rulla över den smala spången 

i mitten av banan. Sedan måste man rulla fram mot målet på rätt avstånd om kortänden ska 

hamna i hålet. 

Detta tar tid för gruppen eftersom Stina ramlar av många gånger och ingen minns hur de 

gjorde för att komma förbi det första hindret. Därför tvingas de att lösa samma problem 

många gånger och eftersom deras strategi är mycket slumpmässig, kan de inte memorera eller 

förbättra sin problemlösningsförmåga. 

Både F5 och P5 börjar allt oftare att sätta upp olika delmål. Det verkar som att strategin 

”delmål” är populär bland spelets åskådare, för varken Stina eller Oliver använder den själva. 

Spelaren befinner sig ”i” blocket och fokuserar på var man ska ta vägen härnäst. Åskådarna 

börjar istället betrakta målet och funderar på hur man tar sig dit. När de verbaliserar sina 

delmål har spelaren något nytt att sträva mot, vilket kan underlätta. Åskådarna har dock sällan 

konkreta förslag om hur man når delmålen, det lämnas spelaren ensam att lösa. 
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Recall om Bloxorz 

Eftersom flickorna i Olivers grupp valde att lämna spelsituationen så tidigt, beslutade vi att 

dela upp gruppen i två separata samtal. Därför har tre recall-samtal om Bloxorz genomförts, 

1) F4 och F5, 2) Oliver och P4 och 3) Stina och hennes tre åskådare. 

Samtliga grupper har uppfattat vad ”spelet går ut på” på ett liknande sätt, nämligen att 

blocket ska ner i hålet. Däremot använder man lite olika begrepp för att namnge blocket, som 

tegelstenen (F4), stenen (F3), globen (P4), blocket (Oliver) eller pinnen (Stina). Ofta namnger 

man inte blocket alls, utan ser det som en representation av spelaren/gruppen; ”vi bara gick 

lite” (F5), ”hur skulle jag ha kunna ställt mig upp” (Stina), ”man ska rulla så” (Oliver). Inget 

barn uppmärksammar flyttmätaren som meningsfull för vad spelet går ut på. 

Alla grupper berättar att spelet var roligt och svarar ja när vi frågar om de skulle spela 

spelet igen, om de hade det hemma. F4 poängterar att hon själv hade velat prova spelet, att det 

var tråkigt att sitta still och att det var därför hon ville gå så tidigt. 

Oliver och P4 berättar om att spelet är ”väldigt roligt” och ”jättesvårt”. Forskaren 

ifrågasätter då om det verkligen är bra när spel är svåra: 

1. Forskare: vad är det som är så bra med det då? 

2. P4: det är så- 

3. Oliver: man får tänka lite- 

4. P4: man får tänka rätt mycket 

5. Oliver: jaja. ja. då blir man klokare! 

6. Forskare: mm är det lagom svårt? 

7. Oliver: för svårt! ((med ett glatt leende)) 

8. P4: näej 

9. Oliver: när man kommer till nivå elva 

 

Oliver menar att det är bra att man får tänka lite (rad 3). P4 vill dock poängtera att man inte 

ska tänka lite, utan rätt mycket (rad 4). Oliver håller med och lägger till att man blir klokare 

när man får tänka mycket (rad 5). Oliver tycker att spelet är för svårt (rad 7) men förtydligar 

att det inte blir för svårt förrän man kommer till nivå elva (rad 9).  

Pojkarna kommer ihåg flera nivånummer på detta vis, det verkar vara av relevans för dem 

att memorera. Vid ett annat tillfälle berättar de om vilka nivåer som var svåra och enkla, redan 

innan vi har sett några klipp med visuell recall: 

1. P4: det är jättesvårt 

2. Oliver: bana ett och åtta ... de är rätt enkla 
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3. P4: ja åttan och ettan är enkla 

 

Pojkarna har redan noterat att vissa nivåer var mer ”enkla” än andra. Samtliga grupper är 

mycket fokuserade på svårighet och när de ska berätta om en nivå börjar de med att konstatera 

huruvida den var lätt eller svår. Deras definitioner hör nära ihop med den tid som behövdes 

för att lösa nivån, om det tog lång tid var nivån svår. Lätta nivåer är oftast de som introducerar 

nya element som spelaren behöver bekanta sig med, ett fenomen inom spelets design som 

barnen verkar vagt medvetna om: 

1. Forskare: om den här är lättare, varför tror ni att de har lagt den som nummer åtta? 

2.  Efter kort tystnad. alltså varför ligger den så sent? 

3. Stina: de kanske ... typ blandar 

4. P5: bara för att de där gick isär så blir det- 

5. P6: lätt och svårt kanske 

6. P5: de kanske blandar ihop alla 

7. Forskare: men du sa något P5. den här knappen har vi sett den på någon annan bana? 

8. P5: nej 

9. Forskare: trodde du att det kan vara därför? 

10. P5: mmm för att det blir nya och då- 

11. Stina: man kanske inte visste hur man skulle göra 

 

Barnen har en diffus kännedom om programmering på en meta-nivå, men detta är inget som 

man spontant samtalar om utan forskarens frågor. Den enda andra gång man diskuterar spelets 

ramar är vid ”önsketänkande” om hur nivåerna borde vara utformade för att bli lättare att lösa, 

till exempel ”om det bara fanns en ruta där...”. 

Oliver och P4 drivs av en stark inre motivation att fortsätta, även när det blir svårt. I Stinas 

grupp turas tre barn om med att peppa och uppmuntra, när andra börjar misströsta. När det 

gäller F4 och F5 falnar dock den inre motivationen när de själva inte får spela. Eftersom ingen 

yttre motivation (från lärare/forskare) tvingar dem att stanna så lämnar de aktiviteten. 

Alla grupper minns tydligt olika nivåer och kan berätta hur knappar och hinder fungerar. 

När det gäller att minnas sina lösningar skiljer sig dock grupperna åt. Oliver och P4 kan 

detaljerat beskriva hur de löste olika nivåer, även de svåraste, och berätta varför de gjorde 

som de gjorde. Stinas grupp kan berätta vilka nivåer som var svåra, men minns inte hur de 

löste problemen. Detta kan tolkas som att Olivers grupp resonerat och lärt sig av sina misstag, 

medan Stinas grupp arbetat mer slumpmässigt. Vissa nivåer löser Stinas grupp snabbare än 

Olivers grupp, men efteråt är deras kunskaper om lösningen mindre. Hastigheten kan i dessa 

fall bero på ”tur”, de råkade slumpmässigt hitta rätt lösning relativt snabbt. 
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Samtliga barn visar sin känsla av triumf vid övervinnande av utmaningar. De mest tystlåtna 

åskådarna tenderar att förlägga sina sällsynta uttalanden just vid lösningen av en nivå, till 

exempel genom att utbrista ”äntligen!”. Stina beskriver känslan så här: 

1. Forskare: är det bra med svåra spel? 

2. Stina: mmm 

3. F5: jaa 

4. Stina: asså en gång när jag spelade ett sånt här spel, 

5.  då blev jag ganska sur på mig själv för att jag aldrig klarade de där spelen 

6. Forskare: men sen, om man äntligen klarar det? 

7. Stina: då blir man väldigt glad 

 

Både Stina och hennes åskådare F5 tycker att det är bra med svåra spel (rad 2-3). Stina 

börjar spontant att berätta om ett annat tillfälle då hon spelat ”ett sånt här spel” (rad 4), 

vilket vi tolkar som ett liknande puzzlespel. Hon säger att hon blir sur på sig själv när 

hon inte övervinner utmaningar (rad 5), men att man blir väldigt glad om man klarar av 

dem (rad 7).  

Stina beskriver alltså definitionen av flow (se Tidigare forskning). Om utmaningar är för 

svåra, är det inte roligt att spela. För lätta spel är inte heller bra. Om man dock presterar sitt 

yttersta och därmed får resultat, resulterar det i en euforisk känsla.  

Lärande i Bloxorz 

Baserat på de strategier som grupperna använder sig av kan man göra en sammanställning av 

olika förmågor eller sätt att tänka som påverkar problemlösningen i Bloxorz. I listan nedan 

finns olika förmågor och strategier som alla kan leda till resultat enligt spelets regler: 

• Oreflekterad slumpmässig strategi 

• Trial-and-error med lärande av misstag 

• Baklängeskalkylering som skapar delmål 

• Visualisering av blockets rörelsemöjligheter 

• Igenkännande av bekanta positioner nära lösningen 

• Igenkännande av bekanta problemmönster 

• Analys av ledtrådar som ges av spelets ramar 

• Upptäckt av förflyttningskonstans 

• Förändring av felmarginal 
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Även en oreflekterad, slumpmässig strategi leder alltså så småningom till resultat i detta spel. 

Att prova sig fram är ofta nödvändigt för lärande, men skillnaden är huruvida man provar 

systematiskt och drar slutsatser från resultatet, som man dessutom kan redogöra för efteråt.  

Baklängeskalkylering förekommer i vår empiri endast hos åskådare. Om spelaren lyssnar 

till åskådarnas råd, kan strategin bidra till att förenkla problemet. Visualisering och 

igenkännande är ett sätt att tänka systematiskt. Många gånger befann sig spelare nära 

lösningar utan att märka det, eftersom de inte visualiserade. 

Spelets ramar ger hela tiden ledtrådar, själva formen på nivån och förekomsten av knappar 

ger indikationer på hur lösningen bör se ut. Detta är flera barn vagt medvetna om, men det är 

inte en strategi som används aktivt och uttalat.  

Många barn visar till en början viss oförståelse för förflyttningskonstans. Vissa barn har till 

sist listat ut att man måste ”flytta runt” för att förändra blockets position, men förflyttningarna 

blir slumpmässiga. Man ser inte möjligheterna att systematiskt förändra felmarginalen. 

Labyrint  

Labyrint spelades av Emma och av Johan i två separata grupper med 2-3 åskådare vardera. 

Spelet går ut på att ta sig igenom labyrinten och samla kugghjul och livspuckar som spelaren 

behöver till de utmaningar som dyker upp i labyrinten samtidigt som spelaren måste akta sig 

för fyra robotar (se rubriken Två spel). 

Jämförelse av de två spelargrupperna  

Emmas grupp består av tre åskådare, Pojke 1, Pojke 2 och Flicka 1. Alla åskådare i gruppen 

har spelat Labyrint, förutom Emma. Alla interagerade i att hjälpa Emma men Pojke 1 var mer 

aktiv i sina instruktioner och även mer verbal än de andra åskådarna som kom med tips då och 

då. I Johans grupp var det två åskådare, Pojke 3 och Flicka 2. Johan hade spelat Labyrint en 

gång förut men kom inte ihåg vad spelet gick ut på. Pojke 3 och Flicka 2 hade spelat spelet 

många gånger. Pojke 3 var mest aktiv och gav tydliga instruktioner och verbala tips om hur 

Johan skulle göra. Flicka 2 var tyst och observerade. Efter cirka 16 minuter tröttnar Pojke 3 

och Johan. De valde att avbryta spelet men Flicka 2 stannade kvar och spelade spelet under 

tystnad.   

Både	  Emma	  och	  Johan	  kan	  anses	  vara	  nybörjare	  i	  Labyrintspelet.	  Emma	  och	  hennes	  

åskådare	  använde	  en	  mer	  målsökande	  strategi	  medan	  Johan	  och	  hans	  åskådare	  använde	  

en	  utforskande	  strategi. 
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Emmas spelsituation  

Emma är avvaktande när hon börjar spela och vet inte om hon ska använda piltangenter 

och/eller mus. Här ser vi Emma komma in i labyrinten för första gången: 

 

 

Figur 8. Ett exempel på hur det ser ut när 

spelaren går runt i labyrinten. Avataren 

betraktas från ovan. Till vänster syns ett par 

kugghjul som spelaren kan samla genom att 

vidröra dem. Till höger syns en röd vägg, när 

man vidrör den aktiveras en utmaning för 

upplåsning, se nästa figur. 

 

 

Emma får många instruktioner av sina åskådare som samspelar genom att växelvis ge henne 

information om hur hon ska göra när hon befinner sig i labyrinten: 

1. P1: du ska samla sådana där kugghjul. Pekar med fingret på skärmen. 

2. P2: och så ska du försöka komma ut ifrån labyrinten 

3. Emma: Provar sig fram under en kort paus i kommentarerna. 

4. F1: och så ska du öppna några dörrar och det går på tid 

5. P2: gör det? ja det gör det fast det är gott om tid kvar. 

6.  jag tror att du ska gå åt höger 

7. P1: här är korridoren 

8. Emma: Fortsätter fram i labyrinten under tystnad. 

9. P1: nu måste du gå tillbaka 

10. F1: emma ifall du svänger och går till höger så kanske det var en dörr där 

11. P2: ja 

12. P1: och så ska du gå uppåt. 

13.  man ska använda musen också och trycka så här.  

14.  Tar över musen en kort stund och trycker med sitt finger. 

15. P2: [Rör på sin stol och ett skrapljud hörs. 

16.  [du ska göra med musen 

 

Emma börjar sakta gå framåt i labyrinten och P1 berättar och visar för Emma vad hon ska 

göra (rad 1).  Även P2 berättar (rad 2). Emma går sakta fram under tystnad i labyrinten (rad 

3). F1 gör Emma uppmärksam på att det finns dörrar som ska öppnas och att det går på tid 

(rad 4). P2 blir osäker om tiden men kommer på att så är det (rad 5). P2 och P1 fortsätter att 
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instruera Emma (rad 6-7). Under en kortare paus på cirka 20 sekunder går Emma framåt i 

labyrinten under tystnad. Emma kommer till en återvändsgränd och P1 upplyser om att hon 

måste gå tillbaka (rad 9). F1 ger förslag på hur Emma ska gå i labyrinten för att komma till 

dörren med utmaningen och både P1 och P2 instämmer (rad 10-12). Så här långt har Emma 

bara använt piltangenterna och P1 upplyser och visar att hon även kan använda musen (rad 

13-14). P2 instämmer samtidigt som han flyttar sin stol (rad 15-16).  

Spelet Labyrint är nytt för Emma och hon utforskar spelet med en försiktighet. Hennes 

åskådare leder Emma framåt i spelet på ett lugnt och tydligt sätt. Åskådarna sitter inne med 

mer kunskap än Emma, hon behöver deras stöd för att klara av att spela spelet. Hennes 

åskådare stöttar henne för att hon ska klara av denna första nivå. Genom att åskådarna stöttar 

Emma och visar henne medför det att hon införskaffar sig viktig kunskap för att klara det på 

egen hand. Strategier som visar sig är att Emma lär sig genom att försöka och göra misstag 

men även att hon lär genom att göra. Emma har en målsökande strategi som visar sig i att hon 

vill klara den första nivån innan hon går vidare till nästa.  

Under sitt utforskande av labyrinten kommer Emma fram till tre olika 

kugghjulsutmaningar. I två av utmaningarna sätter hon fast kugghjulen sporadiskt där de 

fastnar utan att reflektera över huruvida de har hakat ihop med närliggande hjul. Åskådarna 

kommer med förslag var hon ska sätta kugghjulen och det hela tar cirka tre till fyra minuter 

innan utmaningen är avklarad. Här har Emma kommit till den tredje kugghjulsutmaningen: 

 

  

 
Figur 9. En kugghjulsutmaning i spelet 

Labyrint. Kugghjul i olika storlekar ska dras 

till spikarna på brädet. Genom att sätta rätt 

hjul på rätt spik kan man få alla hjul att 

snurra när man drar i start-spaken. 

 

 

 

 

Denna gång sätter Emma inte kugghjulen sporadiskt utan hon ser till så att hon väljer ett 

kugghjul som passar med de andra kugghjulen. Hon löser uppgiften på en minut med hjälp av 

sina åskådare: 
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1. P1: den där. Pekar på kugghjulet på skärmen. 

2. F1: nej emma ta bort den som du satte dit och sätt dit en som är liten 

3. P1: ja och så tar du en sån. Pekar på skärmen. 

4. Emma: där 

5. P1: där. Pekar på spiken där kugghjulet ska sitta. 

6.  [och så tar du en sån, där.  

7.  [Pekar först på kugghjulet och sedan var Emma ska sätta den. 

8.  eller ta en sån istället. Pekar på ett annat kugghjul. 

9.  ta bort den 

10. F1: ta bort den och ta en sån där stor 

11. P1: prova och tryck på start 

12. Emma: Trycker på startspaken och alla kugghjul snurrar. 

13. F2: mmm det funkar 

 

I kugghjulsutmaningen är det alltid två hjul som redan sitter på rätt plats när utmaningen 

börjar. Utifrån dessa hjul börjar Emma och framför allt P1 att lösa utmaningen. P1 pekar på 

skärmen och visar Emma vilket kugghjul hon ska ta och var hon ska sätta den (rad 1-2). F1 

ser att det inte stämmer och ger ett annat förslag (rad 3). P1 instämmer och pekar på nästa 

kugghjul som Emma ska ta (rad 4-5). Emma sätter fast kugghjulet och försäkrar sig om att det 

är rätt plats, ”där” (rad 6). P1 förtydligar och pekar (rad 7-8). P1 fortsätter och instruerar och 

pekar (rad 9-13). F1 tydliggör vad P1 menar och ger ett tips (rad 14). Nu är alla kugghjul på 

plats och P1 säger till Emma att trycka på startspaken (rad 15-16). F1 kommenterar att det 

fungerar (rad 17). 

Det man kan läsa ut av kugghjulsutmaningarna är att i de två första försöken använde 

Emma och hennes åskådare en slumpmässig strategi för sin problemlösning. Kugghjulen 

sattes sporadiskt och ingen större vikt lades vid att kugghjulen skulle passa i varandra. 

Däremot i den tredje utmaningen arbetade gruppen mer systematiskt. De började med ett 

kugghjul och gick inte vidare för än de hittat rätt hjul som passade med nästa och så vidare.  

Johans spelsituation  

Johan är avvaktande för han kommer inte ihåg vad spelet går ut på. P3 talar hela tiden om för 

Johan vad han ska göra. Johan väljer inte nivå i spelet utan P3 berättar om den hemliga koden 

som ger tillgång till andra banor. Johan skriver in sitt namn, Johan idiot. P3 skrattar och 

berättar för Johan att han kan välja många saker till sin avatar men Johan bryr sig inte och vill 

bara börja spela. F3 sitter tyst och observerar vad Johan och P3 gör. Johan går framåt i 

labyrinten och P3 berättar vad han behöver för att klara sig:   
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1. P3:  ta alla såna, du ska ha femti såna  

2. Johan:  vänta, går det bara med dem här? 

3. P3: du ska ha fem livspuckar och- 

4. Johan: det här är verkligen inte läskigt  

5. P3: nej, det kan komma robotar var som helst så, ja ja  

6. Johan: Har höger hand på musen och vänster hand på piltangenterna. 

7.  vad gör man med musen? 

8. P3: man kan klicka på var man ska gå  

 

Johan börjar gå framåt i labyrinten och P3 berättar vad Johan måste samla på (rad 1,3). 

Spelaren uttrycker att han inte tycker att spelet är läskigt (rad 4). Johan vet inte om han ska 

använda musen eller piltangenterna för att komma framåt i spelet (rad 2, 6, 7, 8). P3 berättar 

om musens funktion (rad 8). 

Labyrinten är mörk och det finns robotar på lur. Pojkarna verkar tolka detta som att det är 

meningen att spelet ska vara läskigt. Därför kommenterar Johan om att han faktiskt inte 

tycker att spelet är läskigt. Genom kommentarerna har de visat viss förståelse för hur 

speldesign söker skapa atmosfärer. 

Johan kommer fram till första utmaningen, kugghjul. Det tar cirka en och en halv minut för 

Johan att lösa uppgiften. P3 försöker övertyga Johan att han kan lösa uppgiften: 

1. P3:  ska jag lösa den där? 

2. Johan:  nej, det är jag som ska spela din skit 

3. P3: han vet hur man löser den. 

4.  fel fel fel 

5. Johan:  jag vet. jag tänker 

6.  Försöker under tystnad. 

7. P3: alltså den här klockan låter bara för att man ska bli stressad, 

8.  eller hur Johan? 

9. Johan: Svarar inte utan fortsätter under tystnad. 

10. P3: start 

P3 erbjuder sin hjälp men Johan avböjer den (rad 1-2). P3 observerar hur Johan försöker lösa 

uppgiften och ger kommentarer som Johan besvarar (rad 3-5). Johan lägger ut alla kugghjulen 

under tystnad och utan att åskådarna ger instruktioner (rad 6). P3 kommenterar ljudet av 

klockan som tickar i spelet (rad 7).  
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P3 visar här medvetenhet om hur spel skapar atmosfär med ljud. Ljudet av klockan ska 

skapa fokus för att klara utmaningen innan ”tiden går ut”, men egentligen finns ingen 

tidsgräns i momentet.  

Johan fortsätter under tystnad och när han är klar trycker han på startspaken och det är bara 

två kugghjul som snurrar. Johan väljer med instruktion från P3 att låta startspaken vara på. 

Han ser då vilka kugghjul som snurrar vilket underlättar för att rätta till misstag. Johan och P3 

samtalar för att lösa uppgiften: 

1. P3:  Skrattar.  

2.  ta det där väl 

3.   Pekar med fingret på skärmen 

4. Johan: den? 

5. P3: sen tar du [den där och sätter den där tänkte jag  

6.                   [Pekar först på vilket kugghjul och sedan vilken spik. 

7. Johan:  var? där?  

8. P3: jo där.  

9.   så  

10: Johan: jeh  

P3 skrattar åt Johans misslyckande (rad 1). P3 instruerar genom att peka på kugghjulen och 

var Johan ska sätta dem för att det ska bli rätt (rad 2-9). Alla kugghjul snurrar och Johan 

uttrycker sin glädje (rad 10). Johan spelar vidare samtidigt som han ger ifrån sig konstiga 

läten. Johan och P3 har livliga diskussioner och blir ibland oense om de olika valen som 

Johan gör. Johan utmanar återigen de robotar som han möter i labyrinten och vill bli tagen. 

När han blir tagen ifrågasätter Johan roboten varför han inte blir avsläppt medan P3 skrattar 

högt samtidigt som han har svårt att sitta still. Johan tröttnar på att roboten tar honom ända till 

början av spelet och frågar forskaren om lov om han får stänga av spelet och börja om. Det 

tillåter forskaren. Johan startar ett nytt spel och vill att hans avatar ska se ut som en nörd. Han 

går runt i labyrinten och kommenterar robotarnas utseende. P3 ger olika förslag var Johan ska 

gå men spelaren avvisar dem bestämt.   

Johan kommer till utmaningen med kugghjulen och den här gången instruerar P3 vad 

Johan ska göra vilket resulterar i att de klarar utmaningen på cirka 40 sekunder.  

Johan utforskar labyrinten när P3 säger att det här börjar bli tråkigt. Johan och P3 börjar 

ifrågasätta hur länge de ska spela. P3 tycker att de ska få spela något annat spel och berättar 

för forskaren att han har spelat det här spelet tusen gånger och vill gå där ifrån. P3 påverkar 

Johan med sina kommentarer vilket gör att även Johan avbryter spelet.  
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Interaktionen har varit intensiv mellan Johan och P3 medan F2 enbart observerat 

spelsituationen i det tysta. Johan har visat en självsäker sida att han kan och vet mycket när 

det handlar om dataspel. Utifrån ett lärandeperspektiv kan man se att P3 stöttade Johan i 

många situationer när Johan inte hade kunskaperna. P3 var mer målmedveten i sina 

instruktioner medan Johan var mer utforskande. Johans strategi för att ta sig igenom 

labyrinten och den problemlösningen som utmaningarna innebar var att han lärde sig genom 

att göra men även genom försök och misstag.  I kugghjulsutmaningen kan man se olika 

strategier för att lösa utmaningen i de olika spelgrupperna. I Emmas grupp sätts kugghjulen 

slumpmässigt utan en tanke på att de ska haka i vilket även Johans grupp gör. Skillnaden 

mellan grupperna är att Emmas grupp stänger av startspaken när de märker att de inte klarat 

av utmaningen. Emmas grupp använder en systematisk strategi när de arbetar sig från det ena 

kugghjulet till den andra. Johans grupp låter startspaken vara på vilket gör att han fortare och 

lättare kan se vilka kugghjul som passar. Båda grupperna löser kugghjulutmaningen snabbare 

efter att de har fått försöka några gånger och när åskådarna hjälper till.  

Recall om Labyrint 

Tre recall-samtal har genomfört med dessa två spelargrupper. I Johans spelargrupp insjuknade 

Johan och vi valde att genomföra recall-samtal med hans åskådare som planerat och kunde 

genomföra recall-samtal med Johan när han tillfrisknat. Grupperna är alltså 1) Emma, P1, P2 

och F1, 2) P3 och F2, 3) Johan. 

Samtliga grupper har uppfattat vad spelet Labyrint går ut på, nämligen att man ska gå i en 

labyrint där man ska samla kugghjul (50), livspuckar (9) och göra utmaningar samt akta sig 

för robotar. Båda grupperna uppmärksammar även att det finns en hemlig kod som man kan 

använda och att det finns ett liknande tv-program. 

När Emmas grupp spelar spelet använder de sig inte av den hemliga koden utan bara av de 

fyra nivåer som kan väljas. Johans grupp däremot använder sig enbart av den hemliga koden 

och provar inte på de andra nivåerna.  

På frågan om hur de väljer nivå i spelet svarar Emmas grupp så här: 

1. Forskare:  hur brukar ni välja nivå i spelet? 

2. F1: jag brukar spela i ordning, ett två tre 

3. Forskare: varför det? 

4. F1: jag tycker att det är tråkigt att köra samma bana hela tiden,  

5.  om och om igen 
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6.  Forskare: om du inte klarat första banan, hade du kört den igen eller gått vidare? 

7. F1: jag hade gått vidare 

F1 hade gjort valet att börja med nivå ett men även om hon inte klarar den gå vidare till nästa 

nivå (rad 2). Hon vill inte spela samma bana flera gånger utan väljer att gå vidare för att få 

variation (rad 4-5).  

P1 berättar att han ibland brukar spela banorna i ordning men om bana ett är svår brukar 

han spela den igen tills han klarar den och sen gå vidare. På samma sätt resonerar P2, han 

börjar med ettan och om han inte klara den spelar han den igen tills han klara den och därefter 

går han vidare till nästa. Deltagarnas val är olika, F1 börjar från början men väljer att gå 

vidare i nummerföljd även om hon inte klarar nivån. Hon har ett utforskande sätt. De båda 

pojkarna börjar även de med nivå ett men går inte vidare förrän de klarat nivån. De har ett 

målsökande sätt.  

P3 i Johans grupp svarar att han skulle välja den hemliga koden eller nivå fyra när han ska 

spela medan F2 säger att om man inte spelat banan förut så är det nog ganska smart att börja 

med nivå ett. Johans val av nivå är att han skulle börja med ett och arbeta sig uppåt för det 

tycker han är roligare. F2 och Johan arbetar sig systematiskt fram bland nivåerna genom att 

börja med första och så vidare medan P3 inriktar sig på de svårare nivåerna. Barnen använder 

sig av tre olika strategier när de gör sina val av nivå. Alla börjar på nivå ett utom P3 som 

väljer att använda den hemliga koden eller nivå fyra. F1 vill ha variation och det får hon 

genom att hon väljer att spela varje nivå en gång även om hon inte skulle klara den. P1, P2 

och Johan arbetar sig systematiskt från nivå ett och uppåt genom att stanna kvar i nivån tills 

de klarar den innan de går vidare till nästa.   

I frågan om vad grupperna tyckte om spelet förekom det blandade svar. Emma tyckte att 

det inte var roligt att flyga sin avatar över slajmet då hon tyckte det var svårt. F1 upplevde att 

det var lite svårt för hon visste inte när robotarna skulle komma medan både P1 och P2 tyckte 

att det inte var svårt samt tråkigt för att de spelat Labyrint förut. Johan tyckte att spelet var 

tråkigt för att det inte hände något i spelet. 

I en av våra frågeställningar är vi intresserade av hur man väljer väg i spelet. Johan berättar 

att man alltid ska ta den längsta vägen samt kontrollera kanterna. Med kanterna menar han att 

man ser fler vägar samtidigt och utifrån den vägen du går på kan du även se om du varit på de 

andra vägarna. De korta vägarna leder bara till hörn säger han. På frågan om vägval svarar 

Johans grupp så här: 
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1. Forskare:  hur gör ni när ni ska välja väg i labyrinten? 

2. P3: jag brukar först kolla den första vägen och se om den tar slut för annars  

3.  kollar jag [de andra vägarna 

4.                  [Pekar på skärmen. 

5. Forskare: Visar en sekvens när avataren står inför en robot på skärmen. 

6. F2: om roboten tar [det hållet, så tar jag det andra 

7.                           [Pekar på skärmen. 

8. Forskare: hur kan man hitta ut ur labyrinten? 

9. P3: då går man till en robot som tar dig och går till sin startplats och 

10.  då kan man se om man ser utgången 

Johans strategi i att välja väg är att välja de längsta vägarna samtidigt som han observerar de 

andra vägarna som syns på skärmen. P3 är systematisk och kontrollerar en väg i taget på sin 

väg igenom labyrinten (rad 2). F2 styrs i vissa fall av robotar i valet av väg (rad 5). P3 kan 

tänka sig att bli tillfånga tagen av en robot för att få chansen att se de olika vägvalen man kan 

göra men även ifall utgången skulle visas (rad 8). I Emmas grupp finns även där olika 

strategier. Emma går slumpmässigt och bara väljer några vägar. P2 brukar försöka komma 

ihåg vilka vägar han varit på och så väljer han andra vägar som han inte tror han varit på. P1 

tittar efter kugghjul. Finns det kugghjul vet han att han inte varit där men är kugghjulen borta 

vet han att redan varit där.  

I kugghjulsutmaningarna kan man se olika strategier för problemlösning. Emmas grupp 

börjar slumpmässigt sätta ut kugghjulen utan att de passar i varandra. När de har satt kugghjul 

på alla spikar trycker de på startspaken och märker att bara vissa kugghjul snurrar. 

Startspaken stängs av och de försöker igen. Under spelets gång börjar de få insikter om hur de 

måste göra för att lösa utmaningen. P2 tycker att det inte spelar någon roll var man sätter 

kugghjulen medan P1 tycker att det är bättre att börja vid ett hjul som redan sitter fast från 

början och sen bygga vidare. F1 tycker att det inte är så smart att sätta ett stort hjul i mitten 

när man inte har satt dit något annat hjul. Utmaningen går snabbare för varje gång Emmas 

grupp gör den och F1 säger att man lär sig av att göra många gånger samt av att det finns 

utmaningar som är svåra.   

I Johans grupp löser de kugghjulsutmaningen annorlunda. I början har grupperna samma 

strategi i att sätta ut kugghjulen slumpmässigt och sedan trycka på startspaken för att se om 

utmaningen har klarats. Här väljer dock Johan med tips från P3 att låta startspaken vara på 

och hans skäl är att han inte behöver sätta på och stänga av startspaken samt att han ser direkt 

om kugghjulen passar i varandra.  
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1. Forskare:  varför lämnar ni startknappen på? 

2. P3: för då ser man om de snurrar eller inte 

3. Forskaren: vad har ni för plan när ni ska lösa kugghjulen? 

4. P3: jag börjar med att sätta ett kugghjul [där och ett där och där. 

5.                                                            [Pekar och visar på skärmen, från 

6.           vänster till höger. 

7.  jag börjar från den ena sidan till den andra sidan. 

8.  det är lättare att se om de sitter bredvid varandra 

P3 delgav Johan tipset om att låta startspaken vara på när utmaningen skulle lösas (rad2). Här 

kan man se en klar skillnad på de båda gruppernas strategi. Fördelen är att P3 har spelat 

Labyrint många fler gånger än de andra vilket har hjälpt hans problemlösning. I frågan om de 

har blivit bättre på att spela spelet mot första gången svarar P3 att man blivit mycket bättre 

och lägger till en viktig insikt:  

1. Forskare:  hur kommer sig det, att ni har blivit bättre? 

2. P3: det är samma som här, Johan har nästan inte spelat det här någon gång. 

3.  jag lär ju han och då blir ju han bättre och bättre och det var samma med 

4.  mig. det var någon som lärde mig och här lär ju jag Johan 

P3 har en klar bild över hur man kan lära sig ett spel. Först försöker man själv och sen kan en 

kompis visa. Denna erfarenhet tar P3 med sig i denna situation, när han märker att Johan inte 

kan spela spelet är han där och stöttar, visar och förklarar hur man kan göra.  

Lärande i Labyrint 

Sammanfattningsvis har alla barn olika erfarenheter när det gäller att spela dataspel. I denna 

situerade situation kan man se barnens olika kompetenser och att de gemensamt försökte lösa 

problemen genom spelet. De barn som inte har haft så stor erfarenhet av att spela dataspel har 

fått nya kunskaper medan de som har stor erfarenhet kanske har fått andra insikter i att det går 

att lösa problem på olika sätt.  

Båda spelgrupperna använder sig av en varierad aktivitet där tal och icke-verbalt samspel 

samt användning av artefakter och teknologi förekommer. I Emmas grupp är alla åskådare 

delaktiga i att stötta och visa Emma hur hon ska spela Labyrint. Åskådarna kommer med tips 

och förslag samt att de visar och pekar på skärmen. Emma är deltagande med begränsat 

verbalt samspel, hon använder ögonkontakt för att få ett godkännande om att hon gör rätt. 

Emma styrs delvis av sina åskådare men visar även en egen vilja att klara av en nivå innan 

hon går vidare till nästa.  
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I Johans grupp samspelar Johan och P3 intensivt samtidigt som F2 enbart observerar. P3 

har stor kunskap om spelet och instruerar Johan verbalt och med gester. Johans intention är att 

vilja klara av att spela spelet själv, men när problem uppstår söker Johan hjälp och P3 är 

snabb att läsa av situationen och kommer med tips på lösningar. Samspelet kan stundtals 

upplevas som en maktkamp mellan de båda pojkarna. I Emmas situation upplevs framför allt 

P1 inneha en högre kompetens kring spelet som spelaren och övriga åskådare oftast följer.  

Med utgångspunkt i strategier som spelargrupperna använder sig av kan olika förmågor 

och sätt att tänka visas som påverkar problemlösningen i Labyrint. 
 

• Kugghjul: Oreflekterad slumpmässig strategi 

• Kugghjul: Systematiskt kedjebyggande 

• Kugghjul: Utnyttja startspaken för att underlätta systematik 

• Vägval i labyrint: Oreflekterad slumpmässig strategi 

• Vägval i labyrint: Systematisk kontroll av alla vägar 

• Vägval i labyrint: Memorering av översikt 
 

I kugghjulsutmaningen sker tre olika strategier som påverkar problemlösningen. Den 

oreflekterade slumpmässiga strategin leder även den fram till ett resultat i spelet, prövande 

leder så småningom rätt. Systematiskt kedjebyggande innebär att kugghjulen placeras i 

ordning från den ena sidan till den andra sidan. Här ser man till att kugghjulen passar i 

varandra innan man går vidare till nästa. I den sista strategin utnyttjar spelaren startspakens 

aktiverade läge för att underlätta sitt systematiska sätt att lösa utmaningen från ena sidan till 

den andra sidan samtidigt som spelaren får direkt bekräftelse om huruvida valen är rätt.  

     I väljandet av vägval kan tre olika strategier fastställas. Oreflekterad slumpmässig strategi 

innebär att spelaren i självaste ingivelsen spontant väljer en väg, vilken som helst. 

Systematisk kontroll av alla vägar medför att vägarna väljs en i taget eller att kugghjulen kan 

vara till hjälp för att visa om spelaren varit på dessa vägar eller inte. Det sista vägvalet kan 

göras genom memorering av översikten, vilket betyder att samtidigt som spelaren gör ett 

vägval lägger man även på minnet de andra vägar som syns i kanterna av skärmen.  

Det finns även en valmöjlighet att inte utföra tråkiga och svåra uppgifter samt att hoppa 

över och gå vidare i spelet, spelaren är inte tvungen att klara nivå ett för att kunna gå vidare 

till nivå två. Barnen förhåller sig till denna möjlighet på olika sätt. 
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• Spelar från början, man måste klara av för att gå vidare 

• Börjar med en svårighetsgrad som är lagom 

• Söker variation 
 

Det första valet innebär att man spelar spelet från början (nivå ett) och själv bestämmer att 

man måste klara den första för att gå vidare. Ett annat val är att välja den svårighetsgrad som 

är lagom just för tillfället vilket kan innebära att spelaren börjar på nivå fyra. Att söka 

variation är uttryck för att inte fastna för länge på samma nivå utan att gå vidare även om 

nivån inte klaras, så slipper man enformighet. 

Gemensamma resultat 

Trots att de två spel som studien omfattar har många olikheter, finns det vissa gemensamma 

resultat som kan utläsas i barnens handlande. Vissa strategier är återkommande: en 

oreflekterad slumpmässig strategi, ett mer strukturerat prövande samt en/flera ytterligare 

strategier där spelets utformning analyserats och utnyttjats. 

Framför allt verkar strategierna för problemlösning vara gemensamma och att de 

genomförs genom ett slags arbetsfördelning mellan två eller flera barn, där uppdelningen kan 

vara större eller mindre. Åskådarna varierar från mycket aktivt instruerande till helt passivt 

observerande. Intressant är att de åskådare som inte gav aktiv input istället var tysta eller till 

och med valde att lämna aktiviteten.  

En relevant parameter verkar vara i vilken utsträckning ’spelaren’ intar rollen av att 

planera strategiskt längs en skala med en ren ’utförarroll’ som ena ytterligheten (den/de andra 

planerar och ger de konkreta förslagen på drag) och en fullt agerande spelare som den andra 

ytterligheten (den/de andra får inte lika mycket inflytande). Spelarna i studien placerar sig på 

lite olika ställen längs detta kontinuum. 

Emma och Stina befinner sig i genomsnitt närmare utförarrollen än Oliver och Johan. 

Flickorna i studien släpper ofta in åskådare att instruera dem och i princip ta över 

beslutsfattande och vägval under perioder. Pojkarna befinner sig närmare rollen som 

självständiga, agerande spelare där de själva bestämmer och tar färre tips. Observera dock att 

varje spelare ständigt pendlar fram och tillbaka på denna skala; en åskådare kan föreslå en 

kort serie av förflyttningar, om spelaren accepterar förslaget befinner hon sig i en utförarroll 

för att snart pendla tillbaka till eget agerande. 

Vi lägger även märke till att samtliga strategier kan användas utifrån antingen ett avatar-

perpektiv eller ett nivå-perspektiv. Med avatar-perspektiv menar vi att det barn som håller i 
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musen och fysiskt styr avataren befinner sig mentalt inne i sin avatar och fokuserar på vad 

man bör göra härnäst i ett ganska kortsiktigt perspektiv. Med nivå-perspektiv avser vi 

tillfällen då åskådarna inte behöver vara upptagna av varje litet steg avataren tar, utan kan se 

hela skärmen i ett bredare nivå-perspektiv och tänka mer långsiktigt.  

Det finns en koppling mellan de perspektiv som strategierna används utifrån, och de 

utförarroller som barnen intar i spelaktiviteten. Det är till exempel endast åskådare i studien 

som använder delmålsstrategi, de kalkyleras baklänges från slutet av nivån, inte från avatarens 

mer begränsade synvikel och framåt. Om spelaren sitter fast i avatar-perspektiv, blir strategin 

mycket oreflekterad och slumpmässig, om det inte är så att en åskådare bidrar med nivå-

perspektiv genom att sätta upp delmål eller ge råd. 

Med utgångspunkt i utförarrollen, rollen som agerande spelare, avatar-perspektiv och nivå-

perspektiv har vi skapat modellen nedan (Figur 10). Varje spelare kan hela tiden placeras 

någonstans i modellen, man kan dock pendla snabbt mellan olika roller. En spelare befinner 

sig ständigt någonstans på skalan mellan utförarroll och agerande spelare, och någonstans 

mellan avatar-perspektiv och nivå-perspektiv. Spelaren befinner sig till exempel på den röda 

punkten om denne helt följer instruktionerna från en åskådare. Spelaren har då en utförarroll 

och har helt förlagt beslut till någon annan. Spelaren vet då inte heller vart denne är på väg, 

utan är helt fokuserad på avataren här-och-nu i väntan på fler instruktioner. Om åskådaren 

sedan slutar att instruera tvingas spelaren att pendla till den gröna punkten, att ta kontrollen 

som agerande spelare igen och utöka sitt perspektiv en aning, eftersom man själv måste 

planera var man ska ta vägen. 
Avatar-perspektiv 

                                                                   

 

                             

                                      Utförarroll                                                              Agerande spelare 

                                     /Åskådarroll 
 

 

 

Nivå-perspektiv 

 

                   Figur 10. En modell för hur barnen förhåller sig till agerande och strategi. 

                        Punkterna representerar exempel på positioner; röd och grön är olika spelarpositioner, 

                        medan blå och gul är exempel på åskådarpositioner. 
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Även åskådare kan placeras in i modellen. När spelaren befinner sig i utförarroll på den röda 

punkten, är det för att en åskådare tagit över den agerande rollen och befinner sig på den blå 

punkten. När spelaren återgår till att vara agerande (grön) så återgår åskådaren till sin passiva 

roll (gul).  

Det gula fältet har inte specificerats till en punkt, eftersom det är omöjligt att veta vilket 

perspektiv en passiv askådare har, om denne inte verbaliserar sina tankar genom samspel. De 

tendenser vi ser i spelares/åskådares strategier är dock att spelaren överlag fokuserar på 

avataren och åskådare även analyserar omgivningen innan de skapar strategier. Strategin 

”delmål” är till exempel helt baserad på nivå-perspektiv, var avataren befinner sig för tillfället 

är helt irrelevant för denna kalkylering. 

Olika spelare och åskådare föredrar olika placeringar i modellen. Om spelaren spelar på 

egen hand, befinner sig denne ständigt i grön position. För att detta ska förändras, krävs det 

att en åskådare väljer att överlämna instruktioner och att spelaren väljer att acceptera dessa 

instruktioner. Om detta sker förändras positionerna till blå/röd. Det kan även vara så att 

spelaren vill ha hjälp men inte får det, eller att hjälp erbjuds men inte accepteras, vilket då inte 

leder till någon förändring i position. 

I studien befinner sig pojkarna, Johan och Oliver, oftast i grön position. Den hjälp som 

erbjuds kommer nästan enbart från andra pojkar. Oliver släpper in denna hjälp i ett 

fungerande samarbete, medan Johans flera gånger avböjer hjälp och vill behålla sin agerande 

position. 

Flickorna, Emma och Stina, pendlar betydligt oftare till röd position. De erbjuds mycket 

hjälp av både flickor och pojkar och accepterar denna hjälp, vilket betyder att det ofta är 

åskådare som tar över en agerande roll. 
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DISKUSSION 

Nu har resultatet presenterats och analyserats. Hur kan vi då tolka det? I detta avsnitt relateras 

den aktuella studien till tidigare forskning och dess relevans diskuteras. 

Sammanfattning av resultat 

Vi har sett barn som väljer att agera på olika sätt inför möjligheter i spel. Särskilt spelet 

Labyrint erbjuder möjlighet till olika förhållningssätt. För Emma är det viktigt att spela som 

det är “tänkt”, från början till slut och övervinna spelets alla delar. För Johan blir spelandet ett 

utforskande  och utmanande av spelets gränser. För honom är det mindre viktigt att klara av 

samtliga delar och komma vidare, man utforskar mer på lek och byter hellre uppgift än att 

försöka länge med samma utmaning. Vilka val spelaren gör kan bero på kontext och dynamik 

i kamratgruppen. 

Vi ser olika strategier för problemlösning, både slumpmässiga och mer systematiska, både 

hos spelare och åskådare. De barn som praktiserar en mer systematisk strategi har större 

förmåga att efteråt berätta och diskutera om vad de gjort och varför. Flera barn tycker att det 

är bra med utmanande och svåra spel och att det motiverar till att tänka efter och lära sig mer. 

Vår tolkning av resultatet är att barn som arbetar mer systematiskt minns mer och har lättare 

att sätta ord på vad de gjort. De skapar även strategier som kan användas igen senare i spelet, 

kanske även i vardagliga situationer. 

I relation till tidigare forskning 

Den aktuella studien har ett relativt litet datamaterial, men desto rikare i sitt djup med hjälp av 

videodokumentation och recall-samtal. Vi kan känna igen flera olika fenomen som tidigare 

identifierats i forskning, nämligen flow, inre motivation, utforskande spelarstrategier och 

målsökande spelarstrategier. 

I	  Vereds	   forskning	  har	  vi	  sett	  att	  pojkar	  och	   flickor	  praktiserar	  olika	  sociala	  normer	  

när	   de	   spelar	   datorspel	   och	   att	   flickor	   ofta	   backar	   för	   pojkarnas	   dominans.40	   Våra	  

resultat	  visar	  en	  liknande	  tendens. 

                                                

40 Vered (1998). 
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I Linderoths forskning uppdagades det att spel kan skapa ”illusioner av lärande”. Man kan 

då fråga sig om spel är olämpliga i undervisning och lärandet omöjligt att bedöma? I vår 

studie ser vi att barnen lär mycket olika och använder olika strategier. Det går inte att bedöma 

barnens lärande endast genom att mäta tid eller se vilka nivåer som är lösta. Man måste 

observera och/eller intervjua barnen och ta reda på vilka strategier som används. Vår studie 

visar att en slumpmässig strategi knappast leder till varaktigt lärande men kan ändå innebära 

framgång i de spel som vår studie omfattar. Därför är framgång i spelet inte en garanti för 

kreativa strategier och framgångsrikt lärande. 

Frågan är dock om lärande genom datorspel är speciellt svårt att bedöma jämfört med 

andra arbetssätt i skolan. Ett arbetsblad i matematik som en 8-åring lämnar in med alla rätt, 

säger inte heller någonting om strategier, eventuella hjälpmedel, samarbete med kamrater och 

annat som är av relevans i bedömningen av elevens lärande. Därför tror vi inte att just spel är 

unika fällor för illusoriskt lärande. Kanske finns ”illusioner av lärande” gömda i många 

arbetssätt inom traditionell undervisning? Detta kan vi inte uttala oss om på basis av 

resultaten i denna studie. Vi tror dock att överdriven fokus på elevernas resultat (summativ 

bedömning) snarare än elevernas process (formativ bedömning) är ett problem överlag i 

dagens skolsystem. Man saknar helt enkelt verktyg för effektiv formativ bedömning och 

fastnar i en traditionell, summativ praktik. 

Betydelse av resultat 

Spel verkar ha en ofantlig motiverande kraft. När barn spelar tillsammans som i vår studie, 

kan de använda sina samlade kunskaper och även sin samlade motivation genom att byta av 

varandra. Samtidigt verkar aktivt deltagande i beslutsfattandet och problemlösandet vara 

centralt för att upprätthålla motivationen. 

Vi har en grundläggande uppfattning om att grupper av barn gärna samlas kring datorn och 

hjälper varandra om det finns färre datorer än barn. Vår studie visar vad som sker med 

barnens strategier och hur de fördelar arbetsuppgifter för att underlätta problemlösning. Om 

spelare och åskådare antar olika perspektiv (avatar/nivå) och dessutom har olika 

förkunskaper, har de en betydligt större gemensam förmåga till problemlösning än en ensam 

spelare. 

En global trend visar tendenser av att pedagoger har börjat experimentera med IKT och 

datorspel i undervisning. Vår studie erbjuder en metod, en analysmodell samt begrepp för 
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pedagoger som vill analysera lärandet hos sina egna elever när de spelar datorspel, på 

lektionstid eller under mer fria omständigheter, till exempel inom fritidsverksamheten.  

Notera att resultaten inte visar något lärande angående begreppsbildning. Spelen må 

innehålla kvadrater, rätblock och kugghjul med olika radie, men om barnen lämnas att 

utforska spelen på egen hand så riskerar fenomenen lämnas utan benämningar som är 

gångbara inom skolämnen. Då kan det bli så tokigt (ur begreppslig synpunkt) som att rätblock 

kallas för ”glob” eller ”pinne”. Här behövs medvetna pedagoger och föräldrar som 

komplement. Spel kan aldrig ersätta mänskligt omdöme, men tyvärr lämnas barn inte sällan 

ensamma framför datorn både i hem och i pedagogisk verksamhet. Det är dags att vi börjar 

visa intresse för barnens digitala världar och kompetenser. 
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KONKLUSION 

Vi har i vår studie haft för avsikt att undersöka barns lärandepraktiker och meningsskapande 

samspel med kamrater när de spelar digitala spel. Hur agerar barnen inför olika val och 

utmaningar? Vilka strategier används för problemlösning? Vad uppmärksammas som viktigt i 

den pågående spelsituationen respektive i det efterföljande recallsamtalet? Vilket agerande 

leder till lärande?  

Den slutsats som vi kommit fram till är att samspel är viktigt för barnens problemlösning. 

Strategierna realiseras genom arbetsfördelning mellan barnen. Oreflekterat slumpmässiga, 

systematiska, utforskande respektive målsökande strategier har figurerat vid olika 

problemlösningar.  Utifrån interaktionsanalysen av spelsituationerna kan vi se olika samspel, 

ibland relativt extensivt, ibland väldigt intensivt både verbalt och ickeverbalt. Barns tidigare 

erfarenheter av spel varierar, så även i denna studie. Roller som att vara stöttande och 

informativ har förekommit samt att nya insikter har infunnits även för dem med mer 

erfarenhet. Spelare och åskådare har även intagit olika synvinklar ur ett mycket situerat 

avatarperspektiv samt ett mer holistiskt nivåperspektiv.  

Vårt resultat kan leda till vidare forskning inom samma åldersgrupp men det är likaså av 

intresse att undersöka samspel mellan ännu yngre barn, där interaktion sker kring digitala spel 

och olika tekniker. Tidigare forskning, särskilt den med fokus på lärande och skolresultat, har 

fokuserat mest på högre utbildning. Vi saknar mer omfattande studier om hur yngre barn lär 

med IKT i allmänhet och spel i synnerhet. 

Med utgångspunkt i ett genusperspektiv kan flickor och pojkars olika sätt studeras då deras 

sociala normer kring dataspelande kan uppfattas olika. Vi har i denna studie inte inriktat oss 

på genus, men de data vi ser är inte motsägande med tidigare forskning. Det krävs fler, mer 

omfattande studier som kan förtydliga de diskurser som försvårar deltagande och splittrar 

barngrupper.  

Vi har i vår studie sett det samarbete som sker när barn har åskådare kring sig i 

spelsituationen. För att utvärdera och bevisa relevansen av detta samarbete skulle en 

jämförande studie kunna genomföras, där barn ensamma får möta utmaningar jämfört med 

gemensam problemlösning. Dagens skola är mycket individuellt fokuserad och det kan vara 

av vikt att diskutera hur lärande tillsammans kan bli del i undervisning och rättvis bedömning. 
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Det skulle på samma sätt, med tanke på resultatet från det amerikanska 

utbildningsdepartementet41, vara av intresse att jämföra lärande vid traditionell, digital och 

blandad undervisning, inte bara i högre utbildning utan även med yngre barn. Man skulle 

exempelvis under ett visst antal matematiklektioner kunna behandla introduktion av 

multiplikation via olika medier med olika grupper och se hur resultatet blir i elevernas 

genomsnittliga kunskapsökning.  

Vår studie visar att ingen kvantitativ parameter i spelet kan visa vad barnen har lärt sig 

eller klarar av, det krävs en individuell bedömning av läraren. Kanske är det just därför vi 

saknar studier med jämförbara mätningar. En metod för att studera detta, som är på väg att få 

fäste i Sverige, heter Learning Study. Learning Study är ett sätt att systematiskt undersöka och 

utveckla undervisningen i syfte att förbättra elevernas lärande42. Enligt vår syn på kunskap 

som situerad och skapad i samspel ställer vi oss dock frågande till huruvida lärande kan mätas 

i jämförbara enheter. Då behövs nya sätt att utvärdera gemensamt lärande. Vi hoppas att våra 

resultat och vår modell bidragit till en ökad förståelse av gemensamt lärande. 

 

                                                

41 U.S. Department of Education (2010). 
42 Holmqvist (2006).	  
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Bilaga 1: Skriftlig information till vårdnadshavare 

Hej föräldrar! 

[Kort presentation av oss och vår utbildning.] 

Därför har jag tillfrågat samtliga i klassen om huruvida de vore intresserade av att delta i min 
studie, som handlar om datorspel och lärande. Ditt barn har visat intresse för att delta, därför 
skriver jag nu till er för att få vårdnadshavares samtycke. 

Information om studien: 

Syftet är att analysera lärandesituationer som barn erfar när de spelar digitala spel. Vi vill veta 
hur barn gör när de ska lära sig ett nytt spel, vilka strategier de har. För att nå detta syfte gör 
jag en videodokumentation av barnet när han/hon spelar datorspel en stund i skolans 
datorrum. Filmen utgör grunden för vår analys. Barnet får sedan se klipp ur filmen och 
kommentera om vad som sker i situationen, vilket bidrar med ytterligare data. 

När jag filmar är det ett barn som är ”spelare” och ett par andra barn som är ”medspelare”, 
som ser på och hjälps åt. Om ni ger tillåtelse kan ert barn tillfrågas om att vara med i någon av 
de två rollerna. Videodokumentationen är helt konfidentiell, det är bara jag som forskare och 
min studiepartner som har tillgång till att se den. Vi har tystnadsplikt. Barn som inte har 
föräldrarnas samtycke får inte tillträde till rummet där videodokumentation sker. 

När resultatet publiceras i vår C-uppsats är ditt barn helt anonymt. Vi skriver heller inte i 
uppsatsen specifikt vilken skola vi varit på, endast kön och ålder på de barn som deltar. 
 
 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Om du ger samtycke till att ditt barn medverkar, vänligen 
skriv under nedan och lämna tillbaka till skolan senast onsdag den 3e april. Om du har några 
frågor går det bra att ringa mig på tel xxx-xxxxxxx. 
 

riv här:  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Barnets namn: _______________________________________________________ 

Vårdnadshavares namn: ____________________________________________ 

Jag har tagit del av informationen om studien på temat datorspel och lärande. Jag vet att 
deltagande är frivilligt och vill ge samtycke till att mitt barn deltar i videoobservation. 

Underskrift: __________________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjuguider 

Vi använder oss av metoden stimulated recall. Korta klipp från filmen väljs ut som 
representerar kritiska moment i lärandeprocessen. Klippen som väljs innehåller spelarens val 
och dilemman, nedslag i lärandepraktiker eller situationer som väcker frågor och oklarheter. 
Filmen spelas upp för barnen, som får se sig själva i situationen och kommentera 
händelseförloppet.  

Emmas grupp (spelade ”Labyrint” med åskådare Pojke 1, Pojke 2 och Flicka 1) 

Allmänna frågor 

• Vad handlade spelet om? 
• Vad gick spelet ut på? 
• Vad tyckte du om i spelet? 
• Vad tyckte du inte om i spelet? 
• Skulle du/ni vilja spela spelet igen? 

 
Klipp 1: Här är vi intresserade av hur de tänker kring när de väljer avatar och dess kläder. 

• Hur täckte du när du valde kläder?  
• Andra gången? 
• Spelar det någon roll vilka kläder man väljer? 
• Varför/varför inte? 

 
Klipp 2: Första utmaningen är att sätta ihop kugghjul och vi pausar vid relevanta repliker som väcker 
våra frågor. 

• Förklara hur du tänker när du säger så?  
 
Klipp 3: Här har spelet avslutas och vi är intresserade av vilka olika val spelaren gör. 

• Varför valde du samma bana igen? 
• Brukar ni spela nivåerna uppifrån och ner? 
• Vad är “hemliga koden”? 

 
Klipp 4 Spelaren går i labyrinten och gör olika val av vägar och möter robotar som figuren kan bli 
tagen av.  

• Hur gör du när du väljer väg? 
• Varför gick du inte tillbaka till höger? 
• Vad har ni för plan när ni vill hitta i labyrinten? 
• Vad hände när tiden tog slut? 
• Varför tror ni att det finns en tidsräknare? 

 
Klipp 5 Spelaren har kommit till sista utmaningen med kugghjul. Här löser spelaren uppgiften snabbt.  

• Gick det långsammare eller snabbare den här gången? 
• Varför löste ni den här mycket snabbare än den första? 
• Hur har eran plan ändrats? 
• Vad har ni lärt er?  
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Johans grupp (spelade “Labyrint” med åskådare Pojke 3 och Flicka 2) 

Allmänna frågor 

• Vad handlar spelet om? 
• Vad går spelet ut på? 
• Vad tycker ni om i spelet? 
• Vad tycker ni inte om i spelet? 

 
Klipp 1: Spelaren kommenterar att hans avatar ska vara en nörd och väljer kläder därefter. 

• Hur tänker ni när ni väljer kläder? 
• Hur tänkte du här? Nörd? 

 
Klipp 2: Flicka 2 spelar och hon väljer ur kategorin “stjärnor” när hon väljer kläder till sin avatar. 
Denna kategori har inte Johan själv uppmärksammat.  

• Hur tänkte du? 
• Vad betyder stjärnorna? 
• Är det bra att ha fusk? 
• Spelar det någon roll? 

 
Klipp 3: I spelets början kan spelaren göra olika val, välja mellan olika nivåer eller den hemliga 
koden. Pojke 3 berättar här den hemliga koden för spelaren.  

• Berätta om den hemliga koden. 
• Blir banan svårare? 
• Vad brukar du välja? 
• Varför väljer du så? 
• Brukar du spela nivåerna i ordning? 

 
Klipp 4: Spelaren har kommit till den första utmaningen med kugghjul.  

• Berätta hur du tänker. 
• Varför lät du hjulen snurra? 
• Var det en bra plan? 
• Vad har ni för plan när ni löser kugghjulen? 

 
Klipp 5: Spelaren har kommit till andra utmaningen med kugghjul. 

• Berätta hur du tänker. 
• Vad gör du annorlunda?  
• Blir det bättre? 
• Har du blivit bättre jämfört med första gången?  
• Vad har du lärt dig? 

 
Klipp 6: Flicka 2 har gått runt i labyrinten i cirka åtta minuter för att hitta vägen ut.  

• Hur gör ni när ni väljer väg? 
• Ändras er plan från förut? 
• Är det viktigt att samla kugghjul? 
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Olivers grupp (spelade “Bloxorz” med åskådare Pojke 4, Flicka 3 och Flicka 4) 

Eftersom flickorna lämnade spelet så tidigt, beslutade vi att ha ett samtal med flickorna och ett annat 
med pojkarna. Till flickorna ställde vi de allmänna frågorna och såg på klipp av de nivåer som de ville 
tala om. Till pojkarna använde vi de specifika klippfrågorna nedan. 

Allmänna frågor 

• Berätta om spelet? 
• Vad går spelet ut på? 
• Finns det några hinder? 
• Vad betyder de olika knapparna? 
• Är det lagom svårt? 
• Vad tyckte ni om i spelet? 
• Vad tyckte ni inte om i spelet? 
• Skulle ni vilja spela spelet igen? 
• Tror ni att man lär sig någonting av att spela det här spelet? 
• (Till flickorna) Jag undrar varför ni gick så tidigt? 
• (Till flickorna) Om ni fått spela själva, hade ni stannat? 

 
Klipp 1: Nivå 06, gruppens första relativa utmaning. 

• Var det svårt? 
• Varför var det svårt? 
• Hur löste ni det? 
• Om ni skulle spela banan igen, skulle ni komma ihåg hur ni gjorde? 
• Berätta hur ni gjorde på vändplanen? 
• Berätta hur ni gjorde på slutet? 

 
Klipp 2: Nivå 07, gruppens största utmaning. 

• Berätta om den här banan. 
• Vad hände när man tryckte på knappen? 
• Minns ni hur ni löste den? 
• När ni börjar en ny bana, har ni någon plan för hur ni ska göra? 
• Finns det några ledtrådar i hur banan ser ut? 

 
Klipp 3: Nivå 08, introduktion av blockdelning till två kuber. 

• Berätta om den här banan? 
• Var den svår? 
• Varför tror ni att det blev enklare nu? 
• Är det ett bra upplägg av spelet? 

 
Klipp 4: Nivå 09, svårare blockdelning. 

• Berätta om den här banan. 
• Minns ni hur ni löste banan? 
• Går det att lösa banan utan att dela blocket? 

 
Klipp 5: Nivå 10, den sista nivå som gruppen klarade av innan de gav upp. (Lösning av denna nivå var 
dock utanför tidsbegränsningen 35 minuter. Pojkarna hade tid och energi att fortsätta betydligt längre 
än vår avsatta tid.) 

• Berätta om den här banan. 
• Minns ni hur ni löste banan? 



	  

	   68	  

Stinas grupp (spelade “Bloxorz” med åskådare Pojke 5, Pojke 6 och Flicka 5) 
 
Allmänna frågor 

• Berätta om spelet. 
• Vad går spelet ut på? 
• Finns det några hinder? 
• Är spelet svårt? 
• Varför är det svårt? 
• Kan du berätta om de olika knapparna? 
• Vad tyckte du om i spelet? 
• Vad tyckte du inte om i spelet? 
• Skulle du vilja spela spelet igen? 

 
Klipp 1: Nivå 03, filmen visar början av nivån som vi pratar om innan vi hoppar fram mot 
svårigheterna i slutet och dess lösning. 

• Berätta om den här banan. 
• Var den svår/lätt? Varför? 
• Minns du hur du (P5) tänkte när du gav tips till Stina? 
• Minns ni hur ni löste den? 
• Vad gjorde att den tog tid att lösa? 
• Vad hade ni för plan för att komma på lösningen? 

 
Klipp 2: Nivå 04, som introducerar ett nytt hinder i form av bräckliga rutor att endast ligga ner på. 

• Berätta om den här banan. 
• Den här banan tyckte ni var lättare än trean. Varför? 

 
Klipp 3: Nivå 05, gruppens största utmaning. 

• Berätta om den här banan. 
• Varför var den här svår? 
• Hur gick det att försöka komma ihåg varje gång ni började om? 
• Om ni skulle spela banan igen nu, skulle det vara lättare? 
• Kommer ni ihåg hur ni löste det på slutet? 

 
Klipp 4: Nivå 06, gick betydligt snabbare för Stina än för den andra gruppen. 

• Berätta om den här banan. 
• Varför gick denna banan så snabbt? 
• Hur visste ni hur ni skulle lösa banan? 
• Hur menade du (P5) när du sa “gå hela varvet runt”? 

 
Klipp 5: Nivå 07, gick betydligt snabbare för Stina än för den andra gruppen. 

• Berätta om banan. 
• Vad hände när man tryckte på knappen? 
• Vad skulle man ha den nya rutan till? 
• Hur löste ni banan? 
• Lärde ni er något genom att spela detta spel? 

 

Klipp 6: Nivå 08, introduktion av blockdelning till två kuber. 

• Lätt eller svår? Varför kommer det en lätt nivå plötsligt? 
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Bilaga 3: Tabeller för kvantitativ analys av Bloxorz 

A - Tid för att lösa: 

 Stina Oliver Vuxen 

Stage 01 00:19 00:32 00:12 

Stage 02 01:18 02:01 00:51 

Stage 03 05:40 00:43 00:32 

Stage 04 01:55 01:07 00:24 

Stage 05 15:13 02:33 00:33 

Stage 06 02:06 06:02 00:46 

Stage 07 05:58 17:22 00:35 

Stage 08 00:26 00:28 00:23 

Stage 09 - 02:58 00:23 

Stage 10 - - 00:51 

Stage 11 - - - 

 
 

B - Spelets flyttmätare (adderar alla nivåer allt eftersom, men startar om nivån om blocket 
trillar av spelplanen): 

 Stina Oliver Vuxen 

Stage 01 7 8 8 

Stage 02 32 29 48 

Stage 03 71 59 83 

Stage 04 105 87 111 

Stage 05 195 159 151 

Stage 06 239 199 209 

Stage 07 377 256 255 

Stage 08 396 277 267 

Stage 09 - 301 291 

Stage 10 - - 362 

Stage 11 - - - 
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C - Totala förflyttningar (per nivå, om man adderar även de misslyckade försöken): 

 Stina Oliver Vuxen 

Stage 01 7 17 8 

Stage 02 55 75 40 

Stage 03 160 30 35 

Stage 04 53 54 28 

Stage 05 527 128 40 

Stage 06 84 283 58 

Stage 07 221 711 46 

Stage 08 13 21 12 

Stage 09 - 167 24 

Stage 10 - - 71 

Stage 11 - - - 

Genomsnitt 01-08 140 165 33 

 
 

D - Genomsnitt av antal sekunder per förflyttning (A dividerat med C): 

 Stina Oliver Vuxen 

Stage 01 2,71 1,88 1,50 

Stage 02 1,42 1,61 1,28 

Stage 03 2,13 1,43 0,91 

Stage 04 2,17 1,24 0,86 

Stage 05 1,73 1,19 0,83 

Stage 06 1,50 1,28 0,79 

Stage 07 1,62 1,47 0,76 

Stage 08 2,00 1,33 1,92 

Stage 09 - 1,07 0,96 

Stage 10 - - 0,72 

Stage 11 - - - 

Genomsnitt 01-08 1,91 1,43 1,11 
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Bilaga 4: Transkriptionskonventioner 

ootextoo Symbol för viskad replik. 

Kursivt Markering av ickeverbal aktivitet eller händelse. 

Understruket Markering av emfatisk betoning i uttalande. 

[ Symbol för samtidighet av två olika handlingar eller yttranden. 

((text)) Transkriberarens kommentar. 

text- Symbol för att talaren plötsligt tystnar mitt i ett pågående yttrande. 

text. Symbol för att talaren gör en naturlig paus mellan yttranden. 

text ... text Symbol för att talaren gör en längre paus mellan yttranden. 

text, Symbol för att talaren gör ett kort avbrott mitt i yttrandet. 

text? Symbol för att talaren går upp med rösten i slutet av ett yttrande vilket 
skapar ett frågande tonfall. 

 


