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Abstract

Titel: Computer games = Learning?

The gaming market has become the fastest growing market for leisure and is one of the most 

popular forms of homeentertainment. This has generated a media debate about how people are 

affected by gaming and concernes how we are affected by the violence that may occur in 

games. Games proponents argues that gaming is the future of teaching and computer games 

are becoming a sustainable and popular instruction strategy. Some studies have long used 

computer  games for  educational  purposes.  By interviewing high school  students  in  focus 

groups as qualitative research, I studied their attitudes towards computer games as a learning 

tool. Using the indie game Minecraft, the online game World of Warcraft and the simulation 

game Euro Truck as examples, I have asked high school students what skills they believe can 

be obtained by using computer games as a learning tool. Focusing on factual abstract learning, 

social  learning  and  practical  application  of  learning.  The  result  shows  that  high  school 

students  believe  that  some  learning  can  be  achieved  by  most  computer  games,  but  the 

knowledge obtained is not necessarily the skills that can be applied in reality. The results also 

show that  high school  students  lack practical  application of  learning,  and they think  that 

computer games are a great tool to visualize factually abstract knowledge. When it comes to 

social  learning  they  believe  that  it  gives  the  opposite  effect  and  make  players  asocial.

Keywords: Learning, computer games, factually abstract learning, social learning, practical 

applied learning, independent games, online games, simulation games 
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Sammanfattning

Spelmarknaden är en av de snabbast växande marknaderna för fritidssysselsättning och är 

bland det populäraste underhållningsformerna i hemmet. Detta har skapat debatt i media om 

hur människan blir påverkad av spel och debatten rör för det mesta hur vi påverkas av det 

våld  som  kan  förekomma  i  spel.  Spelförespråkare  menar  att  spel  är  framtiden  inom 

undervisning och att datorspel börjar bli en hållbar  och populär instruktionsstrategi. Enligt 

vissa  undersökningar  har  datorspel  länge  används  i  utbildningssyfte.  Genom att  intervjua 

gymnasieelever i fokusgrupper i en kvalitativ undersökning har jag studerat deras attityder 

gällande  datorspel  som  läromedel.  Genom  att  använda  exempel  som  independent  spelet 

Minecraft,  onlinespelet  World  of  Warcraft  och  simulatorspelet  Euro  Truck  har  jag  frågat 

gymnasieeleverna vilka kunskaper de tror går att  vinna genom att  använda datorspel som 

läromedel. Detta med fokus på faktamässigt abstrakt lärande, socialt lärande och praktiskt 

tillämpat lärande. Resultatet visar att gymnasieeleverna anser att visst lärande kan uppnås av 

de flesta datorspel men de kunskaper som erhålls inte nödvändigtvis är kunskaper som går att 

tillämpa i verkligheten. Resultatet visar även att gymnasieeleverna saknar praktiskt tillämpat 

lärande  i  utbildningen  och  att  de  tror  att  datorspel  är  ett  bra  verktyg  för  att  visualisera 

faktamässigt abstrakt kunskap. Det sociala lärandet anser de istället ger motsatt effekt och gör 

spelare asociala.

Nyckelord:  Lärande,  datorspel,  faktamässigt  abstrakt  lärande,  socialt  lärande,  praktiskt 

tillämpat lärande, independent spel, onlinespel, simulatorspel 

3



Innehåll

1. Inledning...............................................................................................6
1.1 Problemformulering och syfte...................................................................................9

1.1.1 Frågeställning.............................................................................................9

1.1.2 Syfte med uppsatsen...................................................................................9

1.2 Disposition..............................................................................................................10

2. Bakgrund.............................................................................................11
2.1 Ämnesbakgrund......................................................................................................11

2.1.1 Faktamässigt abstrakt lärande..................................................................13

2.1.2 Socialt lärande..........................................................................................13

2.1.3 Praktiskt tillämpat lärande........................................................................14

2.2 Forskningsbakgrund................................................................................................15 

3. Teori....................................................................................................17

4. Metod..................................................................................................25
4.1 Tillvägagångssätt.....................................................................................................26

4.1.1 Urval och materialsammansättning..........................................................26

4.1.2 Genomförande..........................................................................................26

4.1.3 Stimuli.......................................................................................................27

4.2 Analysmodell...........................................................................................................27

4.2.1 Faktamässigt abstrakt lärande...................................................................28

4.2.2 Socialt lärande...........................................................................................28

4.2.3 Praktiskt tillämpat lärande........................................................................28

5. Resultat...............................................................................................30
5.1 ”Datorspel ger omväxling men begränsat lärande”.................................................30

5.2 ”Datorspel är inte bättre än något annat läromedel och 

bidrar med ej användbara färdigheter”..............................................................31

5.3 ”Anpassa datorspelet till syfte och årskurs”............................................................32

5.4 ”Datorspel leder till negativa beteenden”................................................................33

5.5 ”Datorspel bör inte finnas i undervisningen”..........................................................34

5.6 ”Datorspel kan bidra med lärande på ett underhållande sätt”.................................35

5.7 ”Datorspel tränar inte alla färdigheter och bidrar till sämre verklighetskänsla”.....36

4



6. Analys..................................................................................................39
6.1 Faktamässigt abstrakt lärande..................................................................................39

6.2 Socialt lärande.........................................................................................................40

6.3 Praktiskt tillämpat lärande.......................................................................................42

7. Avslut...................................................................................................43
7.1 Sammanfattning.......................................................................................................43

7.2 Diskussion...............................................................................................................44

7.3 Fortsatt forskning.....................................................................................................46

Referenser...............................................................................................47
Tryckta källor.................................................................................................................47

Elektroniska källor.........................................................................................................48

Stimuli...........................................................................................................................51

Bilagor
Bilaga 1: Stimuli

Bilaga 2: Intervjuguide

5



1. Inledning

Datorspelare räddar dagligen en virtuell värld. I datorspel är vi motiverade och inspirerade till 

att göra något som spelar roll och vi strävar efter storhet. Vi reser oss efter misslyckanden och 

samverkar med främlingar. I verkligheten kan vi istället känna oss besegrade, överväldigade 

och  ängsliga  om  vi  misslyckas,  vilket  är  känslor  som  inte  existerar  i  virtuella  världar 

(McGonigal, 2010). Jane McGonigal (www.ted.com, 2010) har forskat i hur dessa känslor ska 

kunna appliceras i verkligheten för att lösa de världsproblem som finns. Enligt McGonigal har 

datorspelare möjlighet att lösa hungersnöden, fattigdom samt klimatförändringen och arbetar 

nu med att utveckla spel som engagerar omvärlden och använder världens befolkning som 

resurs till att lösa de globala problemen (McGonigal, 2010). I maj 2013 lanserades datorspelet 

Ventus  som  klimatforskare  i  USA utvecklat  för  att  involvera  allmänheten  till  att  lösa 

problemen  med  växthuseffekten.  Datorspelet  används  för  att  samla  in  information  från 

världens alla hörn som kan bidra till forskningen. Genom att skapa ett datorspel för att samla 

in kvalificerade data skapas spänning och engagemang och ska öka allmänhetens motivation 

till att bidra med information. Detta är även ett testprojekt inför kommande undersökningar 

inom andra forskningsområden (Gunther Axelsson, 2013). 

Datorspel ses allt mer som en konstform och ideella föreningar arbetar för att samtala och 

skapa  en  plats  för  en  ny  datorspelsdiskussion  i  samhället  för  att  öka  förståelsen  och 

acceptansen för datorspel som konstform och kommunikationsmedium. Förr har media pratat 

om hur datorspel skapar  våldsamt beteende och beroende. Detta  sades också om rollspel, 

tecknade serier och jazz när dessa sätt för uttryck var nya. Det är istället viktigt att diskutera 

och  ifrågasätta  normer  och  värderingar  som  speldesigners  förmedlar  och  sprider  i 

spelkulturen. Interaktivitet är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att skapa känslor och 

påverka människor (www.dataspelsakademin.org).

Det har på senare tid forskats om datorspels potential när det gäller lärande och spelföretagen 

och skolorna står inför frågan hur det går att få någon att lära sig något som är utmanande och 

kräver uthållighet. Men det är inte lärande, utan våld som dominerar samhällsdebatten, trots 

att  även  våldsamma  spel  kräver  strategisk  uppmärksamhet  (Gee,  2007).  De  senaste 

decennierna  har  debatten,  enligt  Gee,  handlat  om  huruvida  spel,  bland  annat  datorspel, 

påverkar oss negativt. Framtida forskning kan enligt Gee komma att komma fram till om spel 
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är fördelaktiga eller inte när det kommer till  hur vi blir påverkade av dem. Idag existerar 

ingen forskning som föreslår att datorspelande leder till våld på något förutsägbart sätt. Gee 

menar vidare att våldsbrotten har minskat sen början av 1990-talet då de första våldsspelen 

introducerades. Vissa forskare menar att detta beror på att datorspelen låter ungdomar leva ut 

sin aggression i spelen istället för i verkliga livet (Gee, 2007). Datorspel är nu även aktuellt i 

skolans  värld.  Spel  utvecklas  för  att  lära  och  allt  oftare  hörs  att  datorspel  används  i 

skolundervisning.

Det finns många olika intressenter när det kommer till datorspel som läromedel; lärare, elever 

i  olika  åldrar,  föräldrar  och  spelutvecklare.  Det  har  undersökts  olika  attityder  angående 

datorspel  som  läromedel.  I  en  studie  gjord  av  Edvall  (2012)  framkommer  det  att 

grundskolelärare ofta har en positiv attityd när det kommer till datorspel i undervisningen men 

de  har  svårt  att  hitta  budget  och  tid  för  att  implementera  nya  verktyg  som  är  tydliga, 

användarvänliga och kopplade till läroplanen. Vissa lärare ser dock datorspelens potential då 

det  kan  leda  till  att  elever  lär  elever,  skapa  reflektion  och  möjligheter  till  att  arbeta 

ämnesöverskridande, dock med skiftande intresse (Edvall, 2012). Vissa lärare i grundskolan 

anser sig ha för lite erfarenhet när det kommer till datorspel och tror att detta spelar in i deras 

ointresse (Jörlin &Thorson, 2010). Andra grundskolelärare menar att det rådande klimatet och 

generella  uppfattningen  i  lärarkåren  oftast  är  negativ  och hindrar  därmed  möjligheter  till 

datorspel i undervisningen (Franklin, 2012). 

Lärare,  elever  och  föräldrar  värderar  äldre  undervisningsstrukturer  högre  än  nya 

intresseväckande metoder (Edvall, 2012). Vissa elever finner trygghet i att använda klassiska 

läromedel i undervisningen. Hos eleverna framgår det att det bland lärarna finns en ovana och 

okunskap om innebörden av datorspel och vad det kan bidra med i undervisningen (Edvall, 

2012). Resultatet  av en studie gjord av Persson (2007) visar att  elever i mellanstadiet  har 

mycket god attityd och uppfattning till datorspel i undervisningen men att det inte gick att 

påvisa någon kunskapsutveckling hos eleverna (Persson, 2007).

En intervjuad spelutvecklare ser datorspel i undervisningen som en rolig utmaning och menar 

att lärare har stort inflytande över utformningen. Pedagogiska spel behöver inte heller vara så 

begränsade som de är idag utan bör utvecklas till  att ha samma känsla och magnitud som 

datorspel menade för underhållning har. Att många miljoner spelare engagerar sig och löser 

problem tillsammans där inte en spelutvecklare skapat allt leder enligt spelutvecklaren till 
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ökad motivation (Edvall, 2012). 

Det  finns  få  undersökningar  när  det  gäller  föräldrars  attityder  till  datorspel  vid  barnens 

undervisning. Enligt en studie av Lindell och Olsson kan datorspel i undervisningen påverka 

elever i grundskolan negativt om inte föräldrar eller lärare är närvarande, ger respons och 

håller uppsikt. Studien visar dock att ju yngre barnen är desto mer tid och engagemang lägger 

föräldrarna ner tillsammans med barnen när de spelar datorspel (Lindell & Olsson, 2010). 

Kvalitativa studier gällande gymnasieelevers attityder gentemot datorspel som läromedel är 

svåra att hitta. I en kvantitativ undersökning uppger gymnasieelever att de ser en koppling 

mellan  datorspel  och  det  egna  lärandet  såväl  i  skolan  som  i  vardagen.  De  ser  även 

datorspelens potential som läromedel och menar att det borde arbetas fram metoder för att 

utnyttja gymnasieelevernas kunskaper när det gäller datorspelande och att det krävs utbildning 

för lärarna angående datorspelets funktion och möjligheter i undervisningen. Studien gjordes 

genom en webbenkät som riktade sig till gymnasieelever som studerar IT (Nilsson, 2009). 

I dagsläget används pedagogiska datorspel ofta som motivationshöjare för de elever som är 

intresserade, utan koppling till läroplanen och ofta utan efterföljande reflektion. Att använda 

pedagogiska datorspel  på detta sätt  motiverar oftast  inte  eleverna långsiktigt.  Dock är det 

tydligt att elevernas motivation ökar på kortare sikt. Både lärare och elever är överens om att 

datorspel som anknyter till läroplanen har en konkret nytta och är därmed motiverande. Lärare 

och spelutvecklare är överens om att för att eleverna ska vilja spela spelet och känna sig mer 

motiverade  bör  datorspelets  pedagogiska  innehåll  balanseras  med  de  kunskaper 

spelutvecklare  har  angående  motiverande  spelmekanismer.  Detta  då  det  krävs  noggrann 

planering  för  lyckad  inlärning.  I  dagsläget  finns  inte  datorspel  i  undervisningen  i  större 

utsträckning  i  grundskolor  men  enligt  Edvalls  studie  ser  både  lärare  och  spelutvecklare 

datorspelens  potential  att  bidra med variation och motivation i  skolverksamheten (Edvall, 

2012).

Den här uppsatsen handlar om hur gymnasieelever ser på datorspel som läromedel, datorspel 

som egentligen är menade för underhållning. Jag kommer i min undersökning hålla mig till  

tre genrer av datorspel: independent spel, onlinespel och simulatorspel, som är avsedda för 

persondatorer.  Independent  spel  är  en  genre  som  ofta  är  utvecklad  utanför  de  stora 

spelföretagen och fokuserar ofta på innovation och konstnärlighet. Onlinespel är en genre där 
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ett  stort  antal  spelare  samlas,  spelar  och  interagerar  med  varandra  i  en  virtuell  värld. 

Simulatorspel är en genre där spelaren får lära sig manövrera och hantera en imiterad verklig 

situation  i  en  virtuell  värld.  De  datorspel  jag  valt  för  att  representera  dessa  genrer  är 

Minecraft, World of Warcraft och Euro Truck. Jag har valt dessa datorspel då de är populära 

spel  som  många  gymnasieelever  har  hört  talas  om  eller  känner  till  samt  att  de  är 

representativa för respektive genre. Minecraft och simulatorspel används även redan i viss 

utbildning.  På Minecrafts  hemsida (www.minecraft.net),  där det  går att  köpa spelet,  visas 

antalet sålda exemplar till PC och Mac i realtid, och det märks att spelet är populärt. På fyra år 

har spelet sålts i 10 834 177 exemplar till persondatorer (2013-06-11, 14:37) och det går även 

att  köpa  spelet  till  konsol.  Enligt  artikeln  World  of  Warcraft  subscribers  are  leaving,  

Activision  warns (2013-04-09)  på  BBC  News  Technology  har  World  of  Warcraft  för 

närvarande  8.3  miljoner  spelare,  vilket  gör  spelet  till  världens  största  onlinespel  med 

betalande spelare. Dessa tre datorspel representerar de tre teorier jag utgår från: faktamässigt 

abstrakt  lärande,  social  kompetens  och  praktiskt  tillämpat  lärande.  Nationalencyklopedin 

definierar datorspel på två sätt, som spel till persondatorer och som spel till konsoler. Den 

definition av datorspel som används i uppsatsen är spel ämnade till persondatorer. Det valda 

independent  spelet  representerar  faktamässigt  abstrakt  lärande,  onlinespelet  representerar 

socialt lärande och simulatorspelet representerar praktiskt tillämpat lärande. Gymnasieelever 

med olika grader av erfarenhet har sedan fått reflektera över dessa genrer och deras potential 

som läromedel i fokusgrupper. 

1.1 Problemformulering och syfte

1.1.1 Frågeställning

• Vilka attityder har gymnasieelever angående datorspel som läromedel?

• Vilken  typ  av  lärande anser  gymnasieelever  att  det  går  att  utvinna  ur  datorspel  som 

läromedel?

1.1.2 Syfte med uppsatsen
Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för vilka attityder gymnasieelever har när 

det kommer till datorspel och lärande. Jag vill undersöka om datorspel i undervisningen är 

något eleverna tror skulle kunna bidra med något slags lärande.  Syftet  är  att  koppla ihop 

gymnasieelevernas  tankar  med forskning och teorier.  Den dominerande uppfattningen om 
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datorspelande och som speglas i massmedier är att spel orsakar  social isolation, beroende, 

våldsamt beteende och övervikt (Falkner, 2007, s. 44). Ett exempel är att efter massakern i 

Utöya 2011, då Anders Behring Breivik mördade nästan 100 personer, kom det fram i media 

att  Breivik  spelade  ett  specifikt  spel.  Därefter  plockade  affärerna  bort  det  datorspel  han 

spelade på fritiden från hyllorna. Detta för att datorspelet ansågs bidra till hans beteende. 

Datorspelsbranschen är en växande bransch som jag tror är viktig att undersöka.  Under min 

sökning kring forskning har jag funnit att i tidigare forskning som gjorts tas det upp hur barn 

och ungdomar påverkas av datorspel, men hur gymnasieelever ser på datorspel och lärande 

saknas. Då det blir  allt  vanligare med datorspel i  undervisningen vill  jag undersöka deras 

perspektiv då det är ungdomarna som ska använda sig av datorspelen.

1.2 Disposition

Efter denna inledning pressenteras vad som tidigare skrivits i ämnet och vilken forskning som 

gjorts i ett bakgrundskapitel. I teorikapitlet presenterar jag det forskare sagt om datorspel och 

lärande, vilket ligger till grund för analysen. I metodkapitlet presenterar jag de metoder jag 

använt för att  samla in data till  undersökningen, varför jag valt  den metoden och hur jag 

använde metoden. Därefter följer resultatkapitlet som är en presentation av studieresultatet. 

Därefter  analyseras  resultatet  med  hjälp  av  de  valda  teorierna  i  analyskapitlet. 

Sammanfattning  och  diskussion  med  slutsatser  och  rekommendationer  jag  dragit  utifrån 

resultatanalysen samt förslag till fortsatt forskning finns i det avslutande kapitlet.
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2. Bakgrund

2.1 Ämnesbakgrund

Det  första  datorspelet  Tennis  for  Two skapades  inte  i  kommersiellt  syfte  utan för  att  roa 

besökare på den årliga besöksdagen på Brookhaven National Laboratory (Burnham, 2001). 

För att besökarna skulle ha något underhållande att göra skapade fysikern Willy Higinbotham 

1958 spelet som senare kom att utvecklas till Pong. Ett annat spel som också ofta refereras till 

som ett  av  det  första  datorspelen  är  SpaceWar!,  som var  en  produkt  av  en  av  de  första 

registrerade datorhacken. 

Enligt rapporten  Dags att spela dataspel (www.dataspelsbranschen.se, 2010), såldes det  7,4 

miljoner spel i Sverige 2009 (s.3). I samma rapport redovisas att enligt Medierådets rapport 

Unga & Medier 2008 (2008) spelar 83 procent av barn och unga i åldern 9-15 år.  Bland 

pojkarna i den åldern spelar 96% och bland flickorna spelar 71%. Pojkarna uppger även att 

World of Warcraft är ett av favoritspelen (s. 4). I samma rapport står att av människor i åldern 

15-24 år uppger sig 76% spela datorspel på persondatorer och 41% i samma ålder uppger att 

de  spelar  spel  online  (s.5).  Enligt  rapporten  har  en  studie  gjorts  av  Henrik  Engström på 

Högskolan  i  Skövde  som pekar  på  att  spelare  är  säkrare  bilförare  då  de  bland  annat  är 

snabbare på att fatta beslut i trafiken (s.15). Samma rapport berättar om Carin Falkner som i  

en avhandling konstaterat att ungdomar mår bra av att spela datorspel och att det i denna 

gemenskap sällan finns droger (s.15).  Interactive Software Federation of Europe (ISFE) har 

undersökt  datorspelsvanor  i  15 Europeiska länder  och sammanställt  resultaten i  rapporten 

Video Gamers in Europe – 2008 (2008). I rapporten går att utläsa att 42% av ungdomar 16-19 

år spelar datorspel 1-5 timmar i veckan (s. 7). Enligt samma rapport säger 36% att de spelar 

för att utmana sig själva och 80% för att det är kul. 55% spelar för att slappna av och stressa 

ner (s.8).

Samhällsdebatten  kring  datorspel  berör  till  största  del  hur  våldet  i  spelen  påverkar  oss 

människor  (Burns,  2011).  Medan  spelförespråkare  menar  att  spel  är  framtiden  inom 

undervisning anser huvudparten av allmänheten att spelande av datorspel leder till våld och 

aggressivitet  (Burns,  2011).  Jakob  Carlbring  (2012)  förklarar  att  det  har  skett  stora 

förändringar  i  datorspelens  dramaturgi  och  grafiken blir  allt  mer  realistisk,  vilket  gör  att 
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datorspelen  blir  mer  liknande  påkostade  filmer.  Med  tiden  har  datorspel  blivit  bland  de 

populäraste underhållningsformerna i hemmet, vilket har gjort att ”spelkulturen präglats av 

mycket kontrovers och ofta givit upphov till debatt i medierna ” (Carlbring, 2012, s. 2). Då 

spelen blir mer och mer verkliga pågår denna debatt än idag, menar Carlbring. Kritiken som 

tas  upp  i  debatten  gäller  bland  annat  diskussionen  angående  spelvanor  och  risken  för 

spelberoende. Carlbring skriver att: ”Här ligger det huvudsakliga argumentet i att barn och 

ungdomar  som  spelar  mycket  tappar  koncentrationsförmågan  och  att  motivationen  till 

skolarbete och andra viktiga åtaganden därmed blir lidande” (Carlbring, 2012, s. 2).  Oron 

handlar även om att ”datorspel  på grund av sina interaktiva egenskaper skulle kunna tänkas 

ersätta  kontakten  och  umgänget  med  andra  människor”  (Falkner,  2007,  s.  32)  och  att 

datorspelande  utgör  större  risk  för  detta  än  övriga  medier  just  på  grund  av  datorspelens 

egenskaper.

Med tiden har spel fått en annan betydelse. Datorspel har länge används i utbildningssyfte 

(Charsky & Mims, 2008). Om datorspelen innehåller element som utmaningar,  regler och 

fantasi som sedan dras nytta av så kan dessa bli värdefulla metoder och strategier för att lära 

ut ett brett innehåll till  ett brett urval av studenter. Att skapa spelbaserade lärmiljöer eller  

upplevelser  genom att  nyttja  datorspel  börjar  bli  en  mer  och  mer  hållbar,  värdefull  och 

populär instruktionsstrategi, menar Charsky och Mims (2008). 

Lärande sker överallt, bland annat i hemmet, i kamratkretsen och i skolan och på många olika 

sätt  (Säljö,  2005,  s.  66).  Det  är  en  kontinuerligt  pågående  kommunikativ  process  som 

utvecklar tämligen varaktiga förändringar rörande en individs kompetens och kunskaper och 

är ett resultat av en individs samspel och interaktion med sin omgivning. Lärande kan framstå 

som antingen avsiktlig och medveten, som vid studier, eller oavsiktlig och omedveten, som en 

konsekvens av en erfarenhet (Andersson, 2000, s. 83; Säljö, 2005, s. 66). Det går att få insikt 

om de omedvetna lärdomarna genom reflektion över det egna lärandet (Ellström, Gustafsson 

& Larsson, 1996, s. 3).  För att förstå lärande bör man därför betrakta lärande som situerat, 

alltså något som växer fram i sociala sammanhang (Säljö, 2005, s. 66). Den kunskap som lärs 

i  skolan är situerad och är svår att  överföra till  andra sammanhang (Säljö, 2000, s. 141). 

Lärandet som sker i  skolan är därmed en mer abstrakt process än det vardagliga lärandet 

(Säljö, 2003, s. 86). Under de senaste tio åren ”har insikten om att skolan inte har monopol på 

lärande tagits på allvar” (Säljö, 2003, s. 87) och andra miljöer, som olika medier, till exempel 

datorspel, har insetts ha pedagogiska funktioner (Säljö, 2003, s. 87). Det har även konstaterats 
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att elever använder olika metoder och stilar för att förhålla sig till  olika lärsituationer och 

lärprocesser (Säljö, 2005, s. 68). Det finns inget rätt svar när det kommer till lärstilar, endast 

metoder  som  funkar  bättre  eller  sämre  för  olika  individer  (Ramsden,  1992,  ix).  Den 

inlärningsstil  en elev har  är  individuell  och är förknippad med personligheten och är inte 

renodlad till endast en inlärningsstil (Thornberg, 2000). Några olika lärstilar är att  lära sig 

fakta  genom  fantasi,  lära  sig  genom  social  interaktion  och  lära  sig  genom  praktisk 

tillämpning. 

2.1.1 Faktamässigt abstrakt lärande 
Att enbart överföra fakta som en produkt medför risk för ett ytligt, imitativt och begränsande 

lärande hos eleven. Om faktakunskapen istället bearbetas genom fantasi och kreativt tänkande 

samt  är  strukturerad  och  tillämpbar,  möjliggörs  en  djupare  förståelse  (Ramsden,  1992). 

Fantasi fungerar som ett sätt att belysa fakta på och bör inte skiljas från fakta. Genom att 

framkalla principer för fakta och sedan undersöka alternativa möjligheter som är förenliga 

med dessa principer går det att bygga en vision av en ny värld (Ramsden, 1992, s. 19). Alltså 

att låta eleverna skapa något av den fakta som de ska lära sig.  Ett spel som representerar 

faktamässigt abstrakt lärande är Minecraft. 

Minecraft  är ett så kallat independent spel som fokuserar på innovation och konstnärlighet. 

TeacherGaming,  LLC,  har  i  samarbete  med  Mojang,  skaparna  av  Minecraft,  skapat  en 

webbtjänst (www.minecraftedu.com) där skolor kan få ett bättre pris på spelet. Där finns även 

kurser rörande hur spelet används och instruktioner hur olika funktioner låses upp i spelet för 

att anpassa det till det individuella klassrummet. I artikeln Minecraft för alla (Möller, 2013) 

på Dagens Nyheters hemsida finns även en karta där Minecraft kopplats till läroplanens flesta 

skolämnen.

2.1.2 Socialt lärande 
Det är grundläggande att kunna fungera bra tillsammans med andra människor och det har 

visat sig bidra till framgång i skolan och därefter i arbetslivet. Därför är det viktigt att känna 

igen sina egna och andra individers känslor och att kunna tolka och hantera dem. Den sociala 

kompetensen  går  att  utveckla  genom socialt  lärande,  alltså  att  lära  i  gemenskap  (Statens 

folkhälsoinstitut). Genom att kommunicera med andra bygger människan på sina kunskaper 

och förstår på så sätt omvärlden. Social inlärningsteori förklarar att människor lär sig sociala 

färdigheter genom observation och deltagande i det sociala livet (Hwang & Nilsson, 2012, s. 

13



45). Språket är ett redskap som används för att beskriva och förstå omvärlden och är därför en 

stor del av det sociala lärandet. Språket får mening genom de individuella sammanhang det 

verkar i interaktion med andra människor (Säljö, 2000, s. 209).  Ett spel som representerar 

socialt lärande är World of Warcraft.

World of Warcraft  är ett så kallat MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Game) vilket innebär att ett stort antal spelare samlas, spelar och interagerar med varandra i 

en  virtuell  onlinevärld.  McGonigal berättar,  i  sitt  tal  Gaming  can  make  a  better  world 

(www.ted.com, 2010)  att  den ”genomsnittliga unga personen idag i  ett  land med en stark 

datorspelskultur” (McGonigal, 2010) har spenderat lika mycket tid med att spela onlinespel 

som att vara i skolan, som en sorts sekundär utbildning. Hon menar att genom att ta till vara 

på de lärdomar spelare tar till sig när de spelar onlinespel kan världens globala problem lösas. 

2.1.3 Praktiskt tillämpat lärande 
Teori  och  praktik  är  inte  motsatser  utan  olika  men  likställda  förutsättningar.  Begreppet 

”learning by doing” argumenterar för en mer allsidig skola som utvecklar såväl intellekt som 

handlag. Detta menade Dewey år 1916 och har länge varit aktuellt inom undervisning (Säljö, 

2003, s. 73). Förståelse och lärande tillämpas genom agerande i situationer och aktiviteter där 

praktiska och teoretiska verksamheter förenas (Stensmo, 2007, s. 218). Detta ger möjlighet att 

konkretisera  och  erfara  vissa  kunskaper,  som  att  till  exempel  manövrera  fordon.  Om 

kunskaper utvecklas genom att sättas i sammanhang med hjälp av  praktisk relationsbasering 

möjliggörs en fördjupad förståelse (Ramsden, 1992, kapitel  4).  Ett  spel som representerar 

praktiskt tillämpat lärande är Euro Truck.

Euro Truck är ett simulatorspel menat för persondatorer där spelaren får lära sig manövrera en 

lastbil i en virtuell värld. Detta är ett spel som redan används i vissa utbildningar. I boken 

Serious  Games (2009)  förklaras  att  begreppet  serious  games utvecklats  från det  engelska 

begreppet edutainment (underhållande utbildning) på 1990-talet och innebär att spelet är gjort 

i  utbildningssyfte.  Spelbaserad  simulatorträning  beskrivs  även  som  en  möjlighet  till  att 

vidareutveckla undervisningen (Graesser, Chipman, Leeming och Biedenbach, 2009). Serious  

games är  designade för  att  hjälpa  studerande att  lära  utan  att  läsa böcker  eller  lyssna  på 

föreläsningar genom att  kombinera digitala spel med läroplanen. För tillfället  finns det få 

utvecklade serious games som är godkända av pedagoger (Graesser, m fl., 2009).
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2.2 Forskningsbakgrund 

Forskning kring datorspel är inget enhetligt område och förekommer i många olika områden 

och utifrån olika perspektiv. Inom pedagogikens område är det oftast datorspelandets faror 

som står i fokus och det har befarats att spelandet kan få negativa följder för fantasins och 

kreativitetens utveckling och för det sociala umgängets. ”En förändring av perspektiv är dock 

på gång och fler och  fler väljer att istället utgå från antaganden om datorspelande som en 

social aktivitet” (Falkner, 2007, s. 27). 

Idén om att datorspelsvärlden hittat recept för lärande och motivation och att det genom detta 

går att förbättra lärandets villkor för en digital generation har fått aktörer inom pedagogiken 

att  spekulera  kring vad datorspelsvärlden har  att  erbjuda skolan.  En av  dem är  Professor 

Tomas Kroksmark som menar att de pedagogiska principer datorspelsvärlden har att erbjuda 

kan överföras till  skolmiljö.  Resonemangen bygger  på Kroksmarks  intervjustudie med tre 

speldesigners. Genom intervjuerna extraherar Kroksmark ett antal element som datorspelande 

innehåller,  såsom  tävlingsmoment,  nivågruppering,  anonymt  teamarbete  och  menar  att 

eftersom dessa får spelare att framgångsrikt ta sig igenom datorspelens nivåer är de principer 

för lärande vilka skolan bör anamma. I artikeln  Datorspel ger bara en illusion av lärande  

(2011) kritiseras denna idé av forskaren Jonas Linderoth och speldesignern Carl Heath. De 

menar att ”I sin förlängning mynnar Kroksmarks argumentation ut i att speldesigners, trots att 

dessa saknar medvetna kunskaper i pedagogik, skapar bättre förutsättningar för lärande än vad 

utbildade  pedagoger  i  skolan  åstadkommer”  (Linderoth  &  Heath,  2011).  De  menar  att 

Kroksmarks argumentation grundas på ett tankefel då hans studie inte tycks stödjas av en 

ingående förståelse för spelmekanik.  

”Att en spelare kan hantera ett spel och gå från nivå till nivå behöver inte alls vara ett 

tecken på att denne har lärt sig något ... Flera spel inrymmer den pedagogiska principen 

av curlingföräldern som sopar undan alla hinder framför den lärande.”

(Linderoth & Heath, 2011)

De menar på att progressionen är inbyggd, vilket gör att det är möjligt för spelaren att ta sig 

igenom ett spel utan att utveckla större spelskicklighet. Att karaktären i spelet hela tiden blir 

bättre gör att spelaren får en känsla av ökad kompetens, vilket författarna pekar ut som ett 

problem då  det  inte  fungerar  så  utanför  spelens  värld.  De  anser  att  vissa  spel  är  direkt 

olämpliga att implementera i skolan då spelbaserat lärande inte kommer till sin rätt. Att bygga 
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upp skolverksamheten  på dessa resonemang har testats på en gymnasieskola i Sverige, vilket 

fick hård kritik av Skolinspektionen. 

”Emedan datorspelen utan problem kan nöja sig med att ge spelaren ”en känsla av 

att  vara  smart”  eller  som  vi  kallar  det,  ge  en  illusion  av  lärande,  så  handlar  

pedagogik om att hjälpa elever att ”bli smarta” och åstadkomma verkligt lärande.”

(Linderoth & Heath, 2011)

I  artikeln  Nya vägar  till  lärande  med  Minecraft (2013)  på  Skolverkets  hemsida  har  Ulf 

Jämterud  intervjuat Jonas Lindahl som är lärare i svenska och engelska om vinsterna med att 

använda Minecraft i undervisningen. På elevernas initiativ används Minecraft som läromedel 

och används ämnesöverskridande för att öka förståelsen för de ämnen de studerar. Lindahl 

menar att det formella och informella lärandet har med detta lösts upp då eleverna arbetar 

med  uppgifterna  kopplade  till  Minecraft  även  under  raster.  Eleverna  får  visualisera  och 

konkretisera  abstrakta  begrepp  och  göra  experiment  som  har  koppling  till  verkligheten. 

Lindahl  ser  även  att  Mincraft  är  en  bra  utgångspunkt  när  det  kommer  till  att  diskutera 

värdegrunden, vilket har lett till ett bättre socialt klimat i klassrummet. De risker som finns 

med att introducera något nytt ser Lindahl som positiva, då det ger möjlighet för lärare att 

lära tillsammans med elever och möjligheten för elever att vara innovativa. ”Som lärare måste 

vi hela tiden samtala med eleverna om vad som är syftet med att använda just Minecraft. Vi 

måste ständigt lyfta in läroplanen och hjälpa eleverna att förstå målen” (Lindahl, 2013). Det är 

inte bara Lindahl som sett spelets potential, Minecraft används som pedagogiskt läromedel 

världen över. 

Idag går det att hävda att ”bilden, genom medier och genom informationsteknologin, träder 

fram som ett än viktigare sätt att skapa och kommunicera mening än vad den varit tidigare” 

(Säljö, 2005, s.160). Då vi tar hjälp av bilder för att få fram vårt budskap och för att andra ska 

förstå anser Säljö att texten och bilden kompletterar varandra i människors lärande. Därför bör 

vi även utforska bilden och andra visuella redskap och deras betydelse för lärande (Säljö, 

2005). 
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3. Teori

Datorspel används till olika typer av lärande och kan träna många olika typer av intelligenser. 

Jag har intresserat  mig för Gees teorier om vad datorspel bör innehålla för att  bidra med 

lärande och Gardners teorier om multipla intelligenser och urskiljt tre olika typer av lärande: 

faktamässigt abstrakt lärande, socialt lärande och praktiskt tillämpat lärande. 

James Paul Gee (2009) skriver i boken Serious Games att digitala spel har potential att utrusta 

spelare med bra lärande. Med bra lärande menar han lärande som ”styrs av och organiseras av 

principer  som  är  empiriskt  bekräftade  av  systematisk  forskning  om  effektiv  och  djup 

inlärning”  (Gee,  2009,  s.  67,  egen  översättning).  Datorspel  är  i  grunden  utrymmen  för 

problemlösning, som använder sig av kontinuerligt lärande. Detta ger vägar till bemästrande 

genom underhållning och förnöjelse. Enligt Gee (2009) har intresset på senare tid ökat för 

datorspel som innehåller lärande. Främst kring områden eller färdigheter som vi förknippar 

med skola, arbete, kunskapskonstruktion eller som är gemenskapsbyggande, istället för att 

datorspelen endast är begränsade till underhållning. Gee ser inte att det finns möjlighet att 

utveckla  datorspel  för  djupinlärning  för  tillfället  utan  ser  det  som något  att  sträva  mot  i 

framtiden. Han menar dock att det ändå finns mycket att lära av datorspel som utvecklats i 

underhållningssyfte, då dessa datorspel kräver att spelaren lär sig regler, hur man ska bete sig 

och kopplingen mellan  orsak och verkan.  Gees  teorier  handlar  om vilka  de djupaste  och 

viktigaste  egenskaperna hos digitala  underhållningsspel  är,  som tillåter  dem att  uppnå bra 

lärande, i den mening att både lära sig att spela spelet och dess innehåll och regler, och att 

skapa engagemang för lärande. Han argumenterar för att serious games med djupinlärning ska 

utvecklas  som verkligen  nyttjar  spelets  potential.  Han menar  att  följande  egenskaper  bör 

implementeras för att datorspelets potentialen ska kunna nyttjas (Gee, 2009). 

Egenskap  1:  ”Does  game play  allow and  encourage  the  player  to  ”psych  out”  and  take 

advantage of an underlying rule system to accomplish personally held goals to which the 

player is emotionally attached?” (Gee, 2009, s. 80). Med detta menar Gee att målen som ska 

uppnås i datorspel är förutbestämda av speldesignern och är därför inte spelarens egna mål att 

uppnå. Eftersom spel i grunden är arenor för problemlösning så finns även en personlig insats 

och ett egenintresse. Det blir personligt, inte bara att spela datorspelet till sitt slut, utan också 

att uppnå de personliga mål spelaren har i spelet. Gee menar att spelaren accepterar spelets 
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regler  genom  att  välja  att  spela  spelet,  därefter  anpassar  spelaren  vägen  till  dessa 

förutbestämda  mål  genom  att  spela  spelet  på  det  egna  sättet.  Genom  till  exempel 

kompetensnivå och genom sina egna normer för prestation kan spelaren tävla med sig själv. 

Spel som tillåter detta erbjuder ofta fler vägar till att lösa spelets problem och bidrar då enligt 

Gee till  att  spelet  innehåller bra lärande.  Enligt forskning sker djupinlärning när det finns 

känslomässigt engagemang i  lärandet  och problemlösningen som därav skapas genom det 

personliga målet (Gee, 2009, s. 68-69).  

Egenskap 2:  ”Does the game allow the player  microcontrol that  creates either  a  sense of 

embodied intimacy or a feeling of reach in power and vision?” (Gee, 2009, s. 80). Gee (2009) 

pekar på två sätt att ha mikrokontroll i datorspel. Spelet kan ge en känsla av intimitet och 

spelaren  blir  förkroppsligad  i  avataren  som spelaren  styr.  Spelet  kan även ge  ett  bredare 

spektrum av mikrokontroll som tillåter spelaren att kontrollera flera avatarer och element på 

en mer detaljerad nivå i  spelet.  Forskning visar  att  effekter  på spelaren,  om spelaren har 

mikrokontroll är ”att vi lär bäst om vi tänker och löser problem genom upplevelser där vi är 

förkroppsligade  i  spelvärlden”  (Gee,  2009,  s.  70,  egen  översättning).  Intimitet  kan  skapa 

större tillgivenhet till skillnad från det bredare spektrum som mikrokontroll ger. Dock menar 

Gee att ingen av dessa två typer av kontroll är bättre eller sämre än den andra, utan ger istället  

olika effekt som kan användas i olika syften (Gee, 2009, s. 69-70).

Egenskap 3: ”Does the game offer the player experiences that meet the conditions for good 

learning?”  (Gee,  2009,  s.  80).  Spel  är  enligt  Gee  (2009)  upplevelsebaserat  lärande  som 

innehåller rätt förutsättningar för att kunna tillämpa tidigare erfarenheter på nya situationer. 

Forskning visar på att människor lär sig genom att koppla upplevelser till tidigare erfarenheter 

och  sedan  använda  dessa  erfarenheter  för  att  möta  och  förbereda  sig  inför  kommande 

situationers  problemlösning.  För  att  detta  ska  vara  användbart  för  framtida  lärande  bör 

spelaren ha erfarenhet av hur tidigare mål uppnåddes. De tidigare erfarenheterna måste även 

tolkas av spelaren både medan och efter upplevelsen. Gee skriver att vi lär bäst om vi får 

återkoppling  medan vi  upplever  så  vi  kan uppfatta  och  bedöma handlingarna  som gjorts. 

Många spel ger omedelbar återkoppling på så sätt att spelare kan se tabeller och topplistor på 

hur  det  gick.  Det  krävs  även  återkoppling  från  medspelare  i  sociala  interaktioner  och 

diskussioner samt i utbyten, både från andra spelare och från någon som har mer utvecklad 

kompetens. Denna egenskap finns i ett stort antal spel där spelare ofta hjälper andra spelare att 

ta sig vidare och bli bättre. Ofta är det inte endast spelet i sig som skapar denna diskussion, 
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utan forum kopplade till  spelet.  I  de sociala praxis som är kopplade till  onlinespel är  det 

vanligt att  det argumenteras och diskuteras över vad som är den bästa strategin inför den 

stundande upplevelsen. Det är sedan viktigt att därefter samtala och resonera över vad som 

hände, varför och hur det blev som det blev, vilket är en naturlig del i onlinespel om det är 

många som samtidigt kämpar för att nå samma mål. Sociala spel har ofta forum kopplade till 

spelet där spelare har möjlighet att diskutera strategier med varandra och möter ofta kraven 

för denna egenskap för bra lärande (Gee, 2009, s. 70-71).

Egenskap 4: ”Does the game allow, encourage, and help players find and use effectivity – 

affordance  matches  between smart  bodies  or  tools  and worlds?” (Gee,  2009,  s.  80).  Gee 

(2009) menar att datorspel kopplar samman resurser och egenskaper. Resurser är en egenskap 

i en verklig eller virtuell värld som skapar tillfälle för något att hända eller göras, men bara 

om det är kopplat till en egenskap som avataren råder över och har möjlighet att genomföra. 

Avataren som spelaren använder för att lösa problem med har vissa egenskaper. Gee menar att 

spelaren lär sig att se vilka egenskaper och medel och delar av naturen som är viktigt för att ta 

sig vidare i spelet, bortom grafiken och landskapet (det Gee kallar ögongodis). Spelaren tar 

över avatarens färdigheter och ser den virtuella världen utifrån avatarens färdigheter så det 

skapas en koppling mellan avatar och värld. Det går att missbruka detta samspel och gå emot 

spelets regler och tänkta mönster men om spelaren lär sig balansera samspelet mellan avatar 

och värld så  löser spelaren problem och ser den virtuella världen i ett nytt ljus. När spelaren 

anpassat sig till spelet kan spelaren lära sig att se den verkliga världen på samma sätt som 

spelaren lärt sig att se den virtuella världen. Avatarer kan inte heller bara ses som karaktärer 

utan  även  som verktyg  som kan  lagra  kunskap.  Spelaren  använder  alltså  en  avatar  som 

verktyg för att lösa problem genom att hitta och använda avatarens resurser och egenskaper 

för att koppla dem till den virtuella världen. Detta gör att vi ser den virtuella världen på ett 

mer abstrakt vis (Gee, 2009, s. 71-74).

Egenskap 5: ”Does the game use modeling or models to make learning from experience more 

general  and  abstract?”  (Gee,  2009,  s.  80).  Gee  (2009)  skriver  att  det  finns  en  risk  med 

upplevelsebaserat lärande då det kan bli för konkret och inte generellt nog. Detta kan lösas 

med hjälp av modeller, som enligt Gee är avgörande för bra lärande. De hjälper till att bygga 

en  brygga  mellan  konkreta  upplevelser  och  mer  abstrakta  och  systematiska 

överenskommelser. Modeller är även avgörande för spel och spelande då de är skildringar och 

förenklingar av saker eller system i verkligheten, som till exempel ett modellflygplan, mer 
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eller mindre detaljerat, eller modeller av system inuti spelet som exempelvis färdigheter. De 

används i syfte att skapa fantasi, lärande och handling när det som avbildas är för stor, för 

komplex, för dyr eller för farlig för att hantera. Att använda sig av modeller i spel är viktiga 

för  speldesignen  då  de  är  verktyg  för  att  underlätta,  berika  och  fördjupa  den  designade 

problemlösningen. Modeller är även viktiga vid lärande då de simulerar omgivningen och 

varelser. Det handlar oftast om modeller som spelare inte lägger märke till då det oftast inte är 

avgörande  för  spelerfarenheten  men  det  finns  även  modeller  som är  avgörande,  som till 

exempel  abstrakta  bilder  gjorda för  att  kunna planera,  strategier  eller  lösa problem (Gee, 

2009, s. 74-77).

Egenskap 6: ”Does the game allow and encourage the player to enact his or her own unique 

trajectory through the game, thereby creating his or her own story?” (Gee, 2009, s. 80).

Många spel innehåller en handling som kan liknas vid filmer och böcker. Detta kallar Gee 

(2009)  designerns  berättelse,  då  det  inte  är  spelaren  som skapat  den.  Det  finns  en  andra 

berättelse i spel som är viktigare för spelupplevelsen än spelets handling. Spel har en handling 

som alla som spelat i slutändan har upplevt. Han jämför det med att alla som läst en specifik  

bok har läst samma text. Även om slutmålet i spelet är detsamma så tar olika spelare olika väg 

fram  till  slutet.  I  de  flesta  spel  kan  spelaren  välja  sin  egen  väg  genom  att  välja  olika 

svårighetsgrad, olika strategier och olika utrustning för att nå slutmålet. Detta gör att varje 

spelare  har  skapat  sin  egen  resa  genom spelet.  Varje  resa  är  unik  på  ett  signifikant  och 

meningsfullt sätt. Detta gör att avataren inte är med i speldesignerns handling, utan det är en 

sammansmältning  av  avataren  och spelaren  som har  styrt  avataren  i  en  unik  resa genom 

spelet. Detta är spelets andra berättelse och enligt Gee den viktigaste då det är den som skapar 

lärande.  Denna resa  är  personlig  och individuell  och kan i  onlinespel  vara  personlig  och 

social. Detta gör spelet till spelarens egna ägda spel och möjligheten att bete sig hur spelaren 

vill, utan att bli dömd. Spelarens egen historia är mer lik verkligheten än designerns  linjära 

och  fördefinierade berättelse.  Den  resa  en  spelare  tar  genom  spelet  kan  under  vissa 

omständigheter ge plats till en speciell djup mening och känslomässig anknytning som enligt 

Gee är centralt för lärande (Gee, 2009, s. 77-79). 

Om datorspelet uppfyller dessa sex punkter så kommer, enligt Gee, spelet bidrar till ett bättre 

lärande (Gee, 2009). 

Pedagogen och utvecklingspsykologen Howard Gardner,  introducerade  begreppet  multipla 

intelligenser.  Han  ansåg  att  människan  råder  över  flera  olika  intelligenser: musikalisk 
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intelligens,  intrapersonell (reflekterande) intelligens, natur och andlig intelligens, existentiell 

intelligens, kroppslig och kinestetisk intelligens, visuell och spatial intelligens, interpersonell 

(social)  intelligens,  lingvistisk  intelligens  samt  logisk  och  matematisk  intelligens.  Hans 

forskning pekar på att lärande kan ske genom olika och flera sinnen och menar på att desto 

fler som används i undervisningen, desto bättre resultat. Gardner (1994) menar att om olika 

verktyg används för inlärning så får alla kompetenser komma till sin rätt. ”Om en människa 

vill  lära  sig  att  spela  ett  instrument  måste  hon  skaffa  sig  kunskaper  på  musikens 

intelligensområde. För att kunna göra matematiska uträkningar måste hon däremot skaffa sig 

logisk och matematisk kunskap” (Gardner, 1994, s. 304). Dessa intelligenser utvecklas aldrig 

isolerat och Gardner menar att de istället aktiveras av olika verksamheter i samhället som 

leder till  praktisk tillämpning som får  konkreta konsekvenser.  Grundtanken är  att  det inte 

finns två människor har samma kognitiva förutsättningar eller liknande intellektuella profiler 

och att utbildningssystemet skulle fungera bäst om det anpassades till individen. Han ansåg att 

om alla elever blev behandlade som om de vore lika så skulle det straffa sig snabbt. År 2006 

utvecklade Gardner den tanken och skrev att  upptäckten att det finns olika typer av intellekt, 

öppnar upp för många möjligheter i undervisningen. Om det är så att individer skiljer sig från 

varandra så menar Gardner att det inte är vettigt att behandla alla lika. Han tycker att man 

istället ska försöka lära sig så mycket som möjligt om olika intellekt som är inblandade i 

pedagogiska  möten  och  att  man  bör  bygga  utbildningen  utifrån  detta  (Gardner,  2006).  I 

Läroplanen för gymnasiet uttrycks det att alla elever ska följa en individuell studieplan och att 

lärare och elev tillsammans ska upprätta och revidera den i dialog med varandra (Läroplan,  

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 16). Gardner 

(2006)  berättar  också att  kognitiv  forskning visar  på att  den intelligensen som är  stark  i 

individen har bevisats svår att omforma. Han beskriver det som att hjärnan och intellektet 

präglats av intelligensen. Han menar att:

”educators inside and outside of school seek to  transform the initial engraving. 

They  may  well  feel  that  they  have  been  successful  in  bringing  about  this 

transformation,  because  the  student  has  acquired  more  information,  especially 

more facts. And yet, in a majority of cases, even good students at good schools do 

not really alter their representations.”

(Gardner, 2006, s. 77)

Gardner menar att om målet är att utbilda för genuin förståelse så bör de tidiga intelligens 

representationerna identifieras (Gardner, 2006). Allt eftersom studenter tillbringar allt mer tid 
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i  virtuella  miljöer  anser  Gardner  att  pedagoger  bör  bli  mer  påhittiga när  det  kommer  till  

redovisningsformer. Med ny teknologi kommer fler arenor för elever att visa deras förståelse 

för ämnet (Gardner, 2006, s.81).  Enligt Gardner (2001) tränar elever de nio intelligenserna 

varje dag, på lektioner eller i interaktion med andra. Jag kommer därför att tillämpa Gardners 

intelligenser på det gymnasieeleverna sagt i intervjuerna för att klargöra vilka egenskaper de 

tror  kan  stimuleras  med  hjälp  av  datorspel.  Nedan  följer  en  förklaring  på  Gardners 

intelligenser.

Musikalisk intelligens: Personen har lätt att uppfatta toner och rytmer och har lätt att lära sig 

spela instrument (Gardner 2004). 

Intrapersonell (Reflekterande) intelligens: Personen känner sig själv och förstår hur denne 

bemöter andra och agerar i olika situationer. Personen kan även se sig själv utifrån och de 

olika val denne gör och utvärderar och formar sedan sin personlighet efter att reflektera över 

de olika valen (Gardner, 1994).

Natur och andlig intelligens: Natur och andlig intelligens är en persons naturperception och 

vetskapen  om  bästa  sättet  att  bete  sig  i  den  specifika  naturen  hon  befinner  sig  i. 

Naturintelligensen är kopplad till den andliga intelligensen då dessa intelligenser uttrycks i 

yrken som till exempel jägare. Den med natur och andlig intelligens är nära naturen och det 

andliga och kan genom olika handlingar beröra andra (Gardner, 2001).

Existentiell  intelligens:  En  person  som  är  existentiellt  intelligent  ägnar  sig  till  frågor 

angående mänskliga behov och frågor om livets mening. Personen har snarare behovet av 

filosofiska utbyten av mening än exakta svar. Detta är även en intelligens som beror mycket 

på samhällets syn på religion och kultur (Gardner, 2001).

Kroppslig och Kinestetisk intelligens: En persons förmåga att röra sig är en demonstration 

av  personens  fysiska  förmåga,  dennes  kinestetiska  intelligens  och  kroppskontroll. 

Intelligensen  utövas  när  personen  använder  kroppen  i  komplicerade  rörelser  så  som 

dramatiseringar och idrottsaktiviteter (Gardner, 1994).

Visuell och Spatial intelligens: En person med hög visuell och spatial intelligens har lätt att 

se olikheter i bilder. Om till exempel svårigheter i att läsa förekommer har denna person lätt 

att lära sig språk genom bilder. Denna intelligens för även med sig en mer utvecklad förmåga 

att förändra synen på världen än andra intelligenser (Gardner, 1994). 

Interpersonell (Social) intelligens: Personer med hög interpersonell intelligens har inte bara 

lätt att prata med andra utan har även empati för vänner som främlingar och förstår därav 

andra  människor.  De kan också förutse vad andra människor  behöver  och känner.  Denna 

intelligens går att träna genom gruppaktiviteter (Gardner, 1994). 
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Lingvistisk intelligens: En intelligens som används när vi pratar med varandra och handlar 

om förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt och förstå andras tal. Om en person är  

lingvistiskt intelligent har denne lätt att lära sig språk och konsten att använda språket för att 

uppnå mål (Gardner, 1994). 

Logisk  och  matematisk  intelligens:  Denna  intelligens  innebär  förmågan  att  kunna  se 

matematiska  mönster  och  samband  mellan  matematiska  uppgifter.  Personer  med  denna 

intelligens  har  förmågan  att  applicera  matematiska  samband  för  att  lösa  olika  problem 

(Gardner, 1994). 

Gardners intelligenser som kan kopplas till lärande genom datorspel och därmed är centrala 

för  min  analys  är  visuell  och  spatial  intelligens,  logisk  och  matematisk  intelligens, 

intrapersonell  (reflekterande)  intelligens,  interpersonell  (social)  intelligens  och  lingvistisk 

intelligens (Gardner, 1994, 2001, 2004).

För att koppla faktamässigt abstrakt lärande, socialt lärande och praktiskt tillämpat lärande till 

skolans värld kommer jag använda mig av vad läroplanen säger om dessa former av lärande.

I  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) 

står att 

• Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter  en aktiv diskussion om kunskaps-

begrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling 

sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion (s. 8).

• Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen (s. 8). 

• Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan 

ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att 

reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper (s. 8).

• Läraren  ska  i  undervisningen  skapa  en  sådan  balans  mellan  teoretiska  och  praktiska 

kunskaper som främjar elevernas lärande (s. 10).

• Skolan  ska  utveckla  elevernas  kommunikativa  och  sociala  kompetens  samt 

uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor (s. 7).

• Alla  som  arbetar  i  skolan  ska  gemensamt  med  eleverna  ta  ansvar  för  den  sociala, 
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kulturella och fysiska skolmiljön (s. 13).

Kunskapsformerna  fakta  och förtrogenhet  som tas  upp i  läroplanen för  gymnasieskolan  (2011) 

kopplar jag till faktamässigt abstrakt lärande. Läroplanen säger att då kunskap kommer till uttryck i 

olika  former,  till  exempel  fakta  och  förtrogenhet,  ska  undervisningen  balanserat  behandla 

kunskapsformerna (s.8). Då spel även är en social aktivitet så har jag tagit in social kompetens 

utöver läroplanens kunskapsformer. I läroplanen för gymnasieskolan står att: ”Skolan ska utveckla 

elevernas  kommunikativa  och  sociala  kompetens  samt  uppmärksamma  hälso-,  livsstils-  och 

konsumentfrågor” (s. 7), samt att alla ”som arbetar i skolan ska gemensamt med eleverna ta ansvar 

för  den  sociala,  kulturella  och  fysiska  skolmiljön”  (s.  13).  Kunskapsformerna  färdighet  och 

förståelse som tas upp i läroplanen för gymnasieskolan (2011) kopplar jag till praktiskt tillämpat 

lärande. Läroplanen säger att gymnasieeleverna ska få möjlighet att tillämpa kunskaper (s. 8), och 

att läraren ska skapa balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper i undervisningen (s. 10).
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4. Metod

Jag har valt att använda en kvalitativ forskningsansats då tyngdpunkten ligger på att utvärdera 

och tolka den data jag samlat in. Detta då studien fokuserar på forskningsobjektens erfarenhet 

och perspektiv. För att undersöka gymnasieelevernas syn på  datorspel i undervisningen  har 

jag valt  att  göra intervjuer.  Eftersom jag antar att  mina forskningsfrågor är ett  ämne som 

upplevs  olika  hos  gymnasieelever  med  erfarenhet  av  datorspel  och  gymnasieelever  utan 

erfarenhet av datorspel har jag bedömt att fokusgrupper passar syftet. Fokusgrupper utmärks 

av att grupperna är sammansatta i ett särskilt syfte, behandlar ett specifikt tema och att det  

finns en samtalsledare, moderator, vars uppgift är att styra diskussionen (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud, 2012, s. 318).  Om moderatorn inleder intervjun med en personlig 

berättelse  eller  personliga  reflektioner  på  intervjuobjektens  nivå  kan  det  leda  till  att 

diskussionen  blir  djupare  och  mer  självutlämnande.  Moderatorn  bör  även  förtydliga  att 

intervjuns fokus är intervjuobjektens reflektioner (Wibeck, 2010).  Genom att ha planerade 

intervjuer  i  fokusgrupper  hade  jag  även  möjlighet  att  styra  ämnet  och  vara  beredd  med 

ljudinspelning. Då hade jag även möjlighet att styra gruppsammansättningen till  att två av 

grupperna  innehöll  gymnasieelever  med  erfarenhet  av  datorspel  och  att  de  övriga  två 

grupperna  innehöll  gymnasieelever  utan  erfarenhet  av  datorspel  för  att  skapa  två 

jämförelsebaser. Jag hade även möjlighet att styra att eleverna gick samma kurser och därmed 

hade  träffats  förut.  Detta  för  att  stärka  gruppkohesionen,  graden  av  samhörighet,  så  att 

eleverna känner tillhörighet och kunde identifiera sig med uppdraget så att studien har större 

förutsättningar för att lyckas (Wibeck, 2010). Det skapar även diskussioner, gruppdynamik 

och en bred skala av idéer.  Denna metod passar forskningsfrågan då målet är att undersöka 

elevernas perspektiv och genom att  göra en kvalitativ dataanalys finna ett  bakomliggande 

mönster (Wibeck, 2010). 

När metoden var bestämd skrev jag en intervjuguide och började söka gymnasieelever som 

hade möjlighet  och intresse av  att  vara med i  undersökningen.  Vid intervju i  fokusgrupp 

används ofta stimulusmaterial som anknyter till  intervjuns ämnen för att skapa en givande 

diskussion. Stimulusmaterialet ska inte presentera fakta och svar, utan ska vara neutrala eller 

väcka starka känslor (Wibeck, 2010).
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4.1 Tillvägagångssätt

4.1.1 Urval och materialsammansättning
Då urvalet av intervjuobjekt ska relateras till uppsatsens syfte (Esaiasson, m. fl., 2012, s. 321), 

fokuserade  jag  på  att  hitta  myndiga  gymnasieelever  som  har  erfarenhet  av  datorspel 

respektive elever utan erfarenhet av datorspel. Med gymnasieelever med erfarenhet menar jag 

gymnasieelever  som  tidigare  har  spelat  och  spelar  datorspel  regelbundet  och  med 

gymnasieelever utan erfarenhet menar jag gymnasieelever som inte har spelat eller inte spelar 

datorspel regelbundet. Jag sökte elever genom att kontakta lärare på olika gymnasieskolor och 

frågade om de hade möjlighet att avvara elever under en timmes tid för att medverka i min 

undersökning. Anledningen till att jag valde att kontakta lärarna var för att rektorer och vice 

rektorer inte hade tid att assistera. Alla lärare var positiva och hjälpte gärna till så långt de 

kunde.  Vid  sökningen av  elever  har  jag  därför  tagit  hänsyn  till  vad  skolorna  har  kunnat 

erbjuda. Min ambition var att intervjua elever från samma program för att kunna fokusera på 

elever som har erfarenhet av datorspel och de som inte har erfarenhet av datorspel, men detta 

var inte möjligt. Ambitionen var även att alla elever skulle gå på samma skola, men detta var 

inte  heller  möjligt.  Jag  intervjuade  sexton elever  från  tre  olika  gymnasieskolor.  Eleverna 

delades upp i fyra grupper med fyra elever i varje grupp utifrån om de hade erfarenhet av 

datorspel eller  ingen erfarenhet av datorspel.  Varje grupp identifieras av den dominans av 

elever som hade erfarenhet eller inte av datorspel i gruppen. Detta gör att alla grupper har 

samma grundstruktur och jämförelsebas. 

4.1.2 Genomförande
Jag  skapade  en  intervjuguide  (bilaga  2)  som jag  följde  vid  intervjuerna,  förutom vid  ett 

tillfälle där jag ändrade ordning på två teman på grund av tekniktrassel. Jag följde även upp 

med följdfrågor för att fördjupa det eleverna sa, vilka varierade beroende på diskussionens 

fokus.  Frågorna  kretsade  kring  tre  teman  där  jag  presenterade  tillhörande  stimuli  och 

generella för- och efterfrågor. All data samlades in genom ljudupptagningar mellan 2013-03-

25 och 2013-05-16. Intervjuerna genomfördes på elevernas skolor där de kände omgivningen 

och  därmed  kunde  känna  sig  trygga.  Tolkningen  är  utifrån  min  bakgrund  och  mina 

erfarenheter. Vilket kan innebära att en annan person som gör motsvarande undersökning kan 

komma fram till ett annat resultat. Vid intervjuerna ställde jag diskussionsfrågor kopplade till 

tre olika stimulus: en artikel, ett filmklipp och en berättelse. Varje gruppintervju pågick i cirka 

trettio minuter. Intervjuerna transkriberades ordagrant av mig i hemmet. Jag startade varje 
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intervju med att presentera mig själv och mina personliga reflektioner angående ämnet men 

betonade att fokus låg på elevernas reflektioner angående ämnet samt att jag förklarade att 

samtalet  skulle  spelas in,  endast  som stöd för  mig i  skrivandet.  Jag bad dem uppge sina 

förnamn som stöd för mig i transkriberingen och förklarade att endast jag kommer veta detta 

och  att  de  kommer  att  vara  helt  anonyma.  Jag  förklarade  också  att  jag  ibland  kommer 

anteckna, detta endast om jag kommer på någon fråga jag vill lyfta fram senare eller för att 

förtydliga något som inte kommer fram i ljudupptagningen. Även detta förklarade jag att det 

endast var för mina ögon. Jag gjorde det också tydligt att det inte fanns något rätt eller fel och 

att det var det eleverna hade och säga och tycka om datorspel i undervisningen som var det 

viktiga.

4.1.3 Stimuli
Jag  valde  att  presentera  tre  olika  stimulusmaterial  vid  intervjuerna  som skapade positiva, 

negativa och neutrala känslor. Vid temat independent spel läste jag upp artikeln I vissa skolor 

står Minecraft  på schemat (2013)  som handlade om en skola som börjat  använda sig av 

Minecraft  i  undervisningen  för  att  göra  skolan  mer  populär.  Detta  för  att  se  vad 

gymnasieeleverna ansåg om datorspel i undervisningen som bidrar med faktamässigt abstrakt 

lärande (se bilaga 1). Vid temat onlinespel visade jag ett filmklipp (Björn Gustavsson – WoW 

Jocke,  2008)  med  Björn  Gustavsson  och  Henrik  Schyffert  där  de  driver  med  World  of 

Warcraft kulturen. Detta för att se vad gymnasieeleverna ansåg om datorspel i undervisningen 

som bidrar med socialt lärande (se bilaga 1). Vid temat simulatorspel berättade jag om en vän 

som använt sig av simulatorspel då hon utbildade sig till lastbilschaufför. Detta för att se vad 

gymnasieeleverna ansåg om datorspel i undervisningen som bidrar med praktiskt tillämpat 

lärande (se bilaga 1).
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4.2 Analysmodell 

För  att  besvara  min  frågeställning  kommer  jag  att  undersöka  vilken  typ  av  lärande 

gymnasieeleverna anser att det går att utvinna ur datorspel som läromedel. Detta kommer jag 

att  göra  genom  att  studera  och  tolka  elevernas  attityder  i  förhållande  till  Gees  teorier, 

Gardners intelligenser samt läroplanens fyra kunskapsformer och riktlinjer angående sociala 

element.  Det  är  dessa  teorier  och  typer  av  lärande  jag  kommer  förhålla  mig  till  i  

resultatredovisningen och analysen.

4.2.1 Faktamässigt abstrakt lärande 
För att  få  svar  på mina forskningsfrågor  ställde jag frågor  till  gymnasieeleverna som var 

kopplade  till  en  artikel  som  presenterar  spelet  Minecrafts  möjligheter  att  användas  som 

läromedel (se bilaga 1). Frågorna fokuserar på att få en uppfattning om vad eleverna tror går 

att  lära  sig  av independentspel  som bidrar  med faktamässigt  abstrakt  lärande och om det 

skulle  finnas  plats  för  ett  sådant  spel  i  gymnasieundervisningen  (se  bilaga  2).  Min 

analysmodell  för  att  tolka  elevernas  attityder  vad  gäller  faktamässigt  abstrakt  lärande  i 

datorspel bygger på Gees teorier om bra lärande i datorspel, Gardners teorier om multipla 

intelligenser  och  vad  läroplanen  säger  om  de  olika  kunskapsformerna.  De  olika 

kunskapsformerna läroplanen tar upp, vilket kan kopplas till faktamässig abstrakt kunskap, är 

fakta och förtrogenhet. 

4.2.2 Socialt lärande 
Då datorspel även är en social aktivitet undersöker jag det sociala lärandet som kan, enligt 

gymnasieeleverna, utvinnas ur onlinespel. För att få svar på mina forskningsfrågor ställde jag 

frågor till gymnasieeleverna som var kopplade till ett filmklipp som driver med människor 

som spelar spelet World of Warcraft (se bilaga 1). Frågorna fokuserar på att få en uppfattning 

om eleverna tror att klippet har någon verklighetsförankring, vilken gemenskap och kontakt 

spelaren i klippet får samt om eleverna ser vinster eller  nackdelar med spela onlinespel i 

gymnasieundervisningen  och  om  de  bidrar  till  ett  socialt  lärande  som  kan  passa  i 

undervisningen (se bilaga 2).  Min analysmodell för att tolka elevernas attityder vad gäller 

socialt lärande i datorspel bygger på Gees teorier om bra lärande i datorspel, Gardners teorier 

om multipla intelligenser och vad läroplanen säger om social kompetens. 
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4.2.3 Praktiskt tillämpat lärande 
För att  få  svar  på mina forskningsfrågor  ställde jag frågor  till  gymnasieeleverna som var 

kopplade till en berättelse om en person som spelat simulatorspelet Euro Truck i syfte att ta 

lastbilskörkort (se bilaga 1). Frågorna fokuserar på att få en uppfattning om vad eleverna tror 

går att lära sig av simulatorspel som bidrar med praktiskt tillämpat lärande och vilka vinster 

och nackdelar det kan finnas med simulatorspel i undervisningen (se bilaga 2). Genom att 

undersöka  gymnasieelevernas  attityder  vad  gäller  praktiskt  tillämpat  lärande  i  datorspel 

frågade jag dem vad de tror man kan lära sig av simulatorspel. Min analysmodell för att tolka 

elevernas attityder vad gäller praktiskt tillämpat lärande i datorspel bygger på Gees teorier om 

bra lärande i datorspel, Gardners teorier om multipla intelligenser och vad läroplanen säger 

om praktiskt  tillämpat  lärande.  De olika  kunskapsformerna läroplanen tar  upp,  vilket  kan 

kopplas till praktiskt tillämpad kunskap, är färdighet och förståelse.
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5. Resultat

Resultatet är strukturerat utifrån elevernas attityder gentemot datorspel som läromedel. 

5.1 ”Datorspel ger omväxling men begränsat lärande”

Elever med erfarenhet av datorspel kan tänka sig att datorspel för underhållning kan vara ett 

bra och roligt verktyg att använda vid speciella inriktningar som att skapa medvetenhet om 

exempelvis miljön eller kunna användas vid skapandet av konst eller arkitektur. De tror att om 

det skulle utvecklas ett datorspel med egenskaper som kan fungera i gymnasieskolan skulle 

det underlätta för dem som har svårt för eller inte tycker om att läsa och skriva. Då vissa spel 

går att  modifiera till  att  passa syftet  går spelet  att  kombinera med teori  för att  få ut  mer  

kunskap, i alla fall när det kommer till historia, logik och matematik. Det menar att genom att 

praktisera någonting i verkligheten skapas fler möjligheter för lärande än om det praktiseras i 

en virtuell värld, men att datorspel kan ge en välkomnande omväxling. De gillar tanken på att 

kunna få en mjukstart på vad som ska fås insikt om, för att minimera risker och skapa en 

helhetsförståelse. Datorspel har en möjlighet att skapa balans mellan teori och praktik. De 

anser att datorspel som bidrar med praktiskt tillämpat lärande i undervisningen ökar förmågan 

att klara av något i verkligheten. De menar att det är ett roligt sätt att lära sig baskunskaper 

och faktakunskaper  och ett bra sätt att börja på, men när det kommer till känsla måste den 

upplevas  i  verkligheten,  men  att  datorspel  är  ett  bra  komplement.  Eleverna  uttrycker  att 

praktiskt tillämpat lärande genom simulatorspel borde finnas i gymnasieutbildningen som ett 

komplement till den teoretiska undervisningen. De menar att genom att få testa på hur saker 

fungerar i praktiken i en virtuell värld skapas en för förståelse och säkerhet för hur något 

fungerar i verkligheten. De uttrycker också att genom att blanda fler och nya metoder för 

lärande leder till en förändring som gör det roligare i undervisningen och att datorspel är en 

metod värd att testa.

”Kanske i någon sån här konstkurs, alltså ”pixel art” och sånt. Svenska vet jag inte hur man får in.”

”Kan ju vara bra att blanda all undervisning så man har aktivt, teori och så spel. Då får man ju  

allting för alla.”
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”Även fast  man inte  är  en  sådan  som spelar  på  fritiden  så  kanske  det  ändå  kan vara  en rolig 

förändring och man kanske kan lära sig att tycka om det. Det gäller ju att ha ett öppet sinne för det,  

jag menar de flesta tycker inte att det är roligt i skolan överhuvudtaget så det borde ju bli positivt.”

Elever utan erfarenhet av datorspel välkomnar alternativa sätt att lära sig i undervisningen för 

att få variation. Om datorspel skulle fungera i gymnasieundervisningen, anser de att spelet bör 

kombineras med andra metoder för att vara effektivt. De anser att vinsten finns i att det ger en 

aning om hur olika saker fungerar i verkligheten men då endast som hjälpmedel. De är mest 

positiva till den omväxling som skapas och att det kan vara ett roligt sätt att lära på. Den 

tydliga vinsten ansågs vara det praktiska arbetet som de gärna ser mer av i undervisningen. De 

uttrycker dock att om datorspel ska användas i undervisningen ska det vara på en balanserad 

nivå. De anser det viktigt att skolan anpassar sig till elever då det känns dumt att alla elever  

ska rätta sig i ett generellt led. 

”Det beror på i vilken utsträckning. Skulle de ha det [onlinespel i undervisningen] hela tiden skulle 

det ta bort all social kontakt med andra människor i skolan. Men jag antar att de inte tänkte köra 

stenhårt bara onlinespel hela dagarna.”

Vid frågan om de trodde det var bättre med simulatorspel än att läsa en bok om hur man gör: 

”Ja, om det verkligen är som på riktigt alltså om man tänker flygplan och alla knappar är med, då  

måste det ju funka bättre än en bok. Att man får göra både och kanske.”

”Man lär sig ju olika, alltså alla lär sig på olika sätt, så för vissa kanske det är jättebra. Som har svårt 

att läsa eller vad som helst.” 

5.2 ”Datorspel är inte bättre än något annat läromedel och bidrar med ej 

användbara färdigheter” 

Eleverna  med  erfarenhet  av  datorspel  säger  att  vissa  som  spelar  inte  har  någon 

verklighetskänsla  och  kan  därför  få  svårt  att  tillämpa  kunskaperna  i  verkligheten.  De 

förtydligar också att datorspel är ett besvärligare sätt att lära sig på än att testa på motsvarande 

aktivitet i verkligheten.  Om eleven blir van att behärska något i ett datorspel kan det bli en 

omställning när eleven ska försöka sig på samma sak i verkligheten. De menar också att en 

handling i datorspel sällan får konsekvenser, vilket gör att spelet kanske inte tas seriöst eller 
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med aktning. En elev som kört lastbil på riktigt menar vidare att det är mycket svårare att köra 

lastbil i en simulator än att köra i verkligheten då sikt och andra förhållanden inte är lika 

tydliga i spelet. Eleverna pekar även ut att när det gäller praktiskt tillämpat lärande finns det  

risk för att det ger en falsk trygghet som skapar både en överdriven självsäkerhet och större 

rädsla för att praktisera de erhållna lärdomarna i verkligheten. De är inne på att den engelska 

som går  att  lära  av datorspel  är  kopplad till  det  specifika  spelet  och därmed inte  går  att 

tillämpa i verkligheten.

”Man kanske lär sig fysik men inte verkliga världens fysik.” (Då avataren ofta kan flyga och så vidare.)

Eleverna utan erfarenhet av datorspel anser att om det går att lära sig något av datorspel för 

underhållning så är det endast att lära sig bygga rätt saker men att det inte alls har någon 

koppling till verkligheten, då det är annat att bygga saker i datorspel än i verkligheten. Några 

menar att språk kan vara något man kan lära sig, men inte bättre än på något annat sätt. De 

tror även att det går att lära sig strategi, simultanförmåga och samarbete av datorspel men de 

tvivlar på att detta är kunskaper som går att tillämpa i verkliga livet och att det för det mesta 

handlar om få och ”konstiga ord på engelska” som det inte finns någon nytta med att kunna. 

På frågan ”Vad tror ni man kan lära sig genom att spela spel?” får jag svaret:

”Jo,  kanske,  beroende  på  spel,  jag  tänker  typ  språk.  Förmodligen  inge  bättre  än  något  annat 

[läromedel].”

En elev som spelar ett sportspel med andra online erkänner att gruppen denne spelar med måste 

”hitta strategier för att spela spelet, men jag tror inte jag lär mig något av att spela … Inget jag kan  

sätta in i verkliga livet.”

5.3 ”Anpassa datorspelet till syfte och årskurs”

När det kommer till datorspel som läromedel så tror gymnasieeleverna utan erfarenhet att det 

inte skulle fungera med huvudämnena på gymnasienivå. De är inne på att det kanske passar 

bättre för yngre barn. Vissa av eleverna spelade lite datorspel när de var små och kopplar det 

inte till gymnasienivå, då de tänker på barn som spelar hästspel och datorspel som går ut på 

att lära sig alfabetet. De är alltså inne på att pedagogiska datorspel passar för yngre elever. En 

elev berättar att de fick använda pedagogiska spel i högstadiet som gick ut på att stava enkla 
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engelska ord och var därför alldeles för lätt.  Därför är  det viktigt  att  datorspelet  är  på en 

lagom nivå även i lägre årskurser.

Gymnasieeleverna med erfarenhet av datorspel tror att yngre elever kan dra nytta av datorspel 

för underhållning när det kommer till att prata engelska med andra elever runt om i världen. 

Enligt elevernas egna erfarenheter går det att få avancerade kunskaper i engelska genom att 

spela mycket datorspel men att detta bör ske i hemmet och inte i undervisningen. Eleverna 

anser att  det kan vara direkt farligt  att  införa datorspel för underhållning som har sociala 

element i undervisningen i yngre åldrar, då det istället kan utvecklas ett tidigt spelberoende. 

”Det beror ju på om det går alltför långt ner i åldrarna och börjar spela där och sen så tjatar dom 

hemma så får dom spela där så får dom spela på både skola och hemma så får dom ju spela hela 

tiden, så då … kan man ju utveckla ett spelberoende.”

”Det är det som är kanske svårare när man är yngre just, att det är lättare om man till exempel inte  

har mycket vänner i skolan eller sånt, då är det väldigt lätt … att fastna i spelet istället. För där har  

man folk man kan prata med som inte ser en och inte vet hur man är.”

5.4 ”Datorspel leder till negativa beteenden”

Elever med erfarenhet av datorspel anser att då man ofta inte använder sitt riktiga namn byggs 

en barriär upp från det verkliga livet, och det är viktigt att skilja på dessa världar. Då detta gör 

att spelaren intar en annan identitet där spelaren kan bete sig lite hur denne vill. Det stimuli 

jag visar upp startar en diskussion angående personer som spelar onlinespel så pass mycket att 

det blir en verklighet som i slutändan kan övergå till spelberoende. Flera elever har erfarenhet 

av att andra elever börjat skolka då personerna istället var hemma och spelade onlinespel. De 

tror att personer som spelar onlinespel för mycket tappar verklighetsförankringen och inte kan 

slita sig från datorn, vilket enligt dem leder till stillasittande och lathet. De menar att de redan 

sitter  så  pass  mycket  vid  datorn  så  det  kan  bli  för  mycket  sittande  och  för  lite  aktiva 

sysselsättningar. Då många elever spelar datorspel hemma finns risken att eleven spelar på 

både skolan och i hemmet och bara vill fortsätta. Används då också ett spel som många spelar 

i hemmet och är bekant med finns risken att de inte går till skolan, utan istället sitter hemma 

och utför uppgifterna i spelet.  Flera av eleverna har varit med om att kompisar slutat gå till 
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skolan och inte velat träffas på fritiden för att spela datorspel hemma istället. Därför anser 

eleverna  att  om datorspel  ska  användas  i  undervisningen  så  bör  lärare  vara  tydliga  med 

riskerna och att lärarna även bör vara medvetna om att det finns risk för att eleverna kan få 

svårt  att  slita  sig  från  datorerna.  Enligt  deras  erfarenhet  är  det  också  lätt  att  bli  arg  och 

våldsam när det inte går som de vill i spelet och att det finns risk för att datorer går sönder. 

”Det gäller ju att kunna ha ett liv utanför spelet för att fungera bra, man får inte sitta för mycket för  

då fastnar man ju, då får man ett spelberoende istället.”

”Skulle kunna bli problem också om … man ska göra en viss grej i det spelet så gör dom något  

annat istället när läraren inte kollar … då händer det ju ingenting.”

”Så kan det ju sluta med att elever väljer att spela hemma och sjukanmäla sig, för de kan göra 

uppgiften hemma. Då kan folk tro att det inte är värt att komma hit. Det är en väldigt stor nackdel.”

Elever utan erfarenhet av datorspel menar på att eftersom vissa andra elever spelar onlinespel 

hemma tror de att det finns risker med att spela ett spel både hemma och i skolan. De menar 

att en av dessa risker är att  eleverna blir mindre sociala i verkligheten.  Datorspel som är 

tävlingsinriktade och beroendeframkallande kan leda till att eleverna istället aldrig vill lämna 

datorn och ”ska bara” ta sig till nästa nivå. En elev har erfarenhet av klasskamrater som blivit  

aggressiva och har knivhuggit folk, och att detta var på grund av att de slutade gå i skolan för  

att spela datorspel. 

5.5 ”Datorspel bör inte finnas i undervisningen”

De  med  erfarenhet  menar  på  att  det  kan  skapas  fler  möjligheter  för  lärande  genom  att 

praktisera saker i verkligheten i stället för att göra det i virtuella världar. De kommer fram till 

att de saknar praktiskt tillämpat lärande i undervisningen men de tror inte att datorspel är 

bästa sättet för att lära sig i praktiken.  

Det  är  många  av  eleverna  utan  erfarenhet  av  datorspel  som  uttrycker  att  datorspel  för 

underhållning inte kan bidra med något lärande av värde överhuvudtaget,  endast  att  döda 

människor. Vissa reflekterar lite mer angående datorspelens möjligheter men anser att andra 
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läromedel är bättre. Det enda som går att lära hör inte hemma i skolan och finns ingen nytta 

med att kunna. De förstår den gemenskap onlinespel kan ge men ser detta endast som något 

roligt tidsfördriv och inget som går att lära någonting vettigt av. De ser inte heller att det finns  

någon gemenskap eller kontakt att lära sig av och tycker det är tråkigt när vissa endast umgås 

över onlinespel och inte i verkligheten. Eleverna tycker generellt inte om datorspel och tror 

därför att det inte kommer fungera som läromedel och om läraren presenterar ett datorspel på 

lektionen skulle det endast ses som barnsligt och oseriöst.

”Det kan ju omöjligt vara som att köra en lastbil på riktigt. Det har jag väldigt svårt att tänka mig.  

Om man förlitar sig för mycket på det så borde det ju liksom ta bort en del av det viktiga.”

”Man kan inte sitta och spela på en skoldag. Det känns inte bra.”

5.6 ”Datorspel kan bidra med lärande på ett underhållande sätt”

Elever  med erfarenhet  av  datorspel  tror  att  datorspel  kan  bidra  med faktamässig  abstrakt 

kunskap som svordomar och grammatik då det i spelet är vanligt att andra påpekar språkliga 

fel. Eleverna tänker till störst del på positiva saker, som möte, gemenskap, socialt interaktion, 

samhörighet och tävling, när jag nämner onlinespel. Att interagera med andra i datorspel gör 

lärande till en social aktivitet som i sin tur leder till att det är roligt att lära. De menar att 

spelaren får avancerade kunskaper i engelska just för att kommunikationen och dialogerna 

sker på engelska. Eleverna tror att det går att lära sig logik, språk, strategi och att vara social.  

De tror  också  att  eleven  blir  bättre  på  att  koncentrera  sig  och att  göra  flera  olika  saker 

samtidigt (simultanförmåga) då eleven måste hålla koll på mycket som händer runt omkring 

avataren  i  den  virtuella  världen.  De  lägger  även  till  att  eleven  lär  sig  arbeta  i  lag  och 

samarbeta och att kontrollera sitt humör. Att få möjligheter till en mjukstart på vad som ska 

fås insikt om, för att minimera risker och skapa en helhetsförståelse anser de viktigt. Eleverna 

ser det som att datorspel som bidrar med praktiskt tillämpat lärande har möjlighet att skapa 

balans mellan teori och praktik. De anser att praktiskt tillämpat lärande i undervisningen ökar 

förmågan att klara av något i verkligheten. De menar på att det är ett roligt sätt att lära sig 

baskunskaper och faktakunskaper och ett bra sätt att börja på. Speciellt för elever som tycker 

att det är roligt med datorspel.
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”Det är ett bra sätt att lära sig om man tycker att det är kul för om man tycker nått är kul då lär man  

ju sig fortare för då vill man ju liksom fortsätta för att typ vinna någonting.”

”Om jag förstod det skulle det nog vara jättekul, tror jag, för jag hatar att läsa och skriva, det skulle  

vara roligt att göra något annat.”

”Om det står mellan att skriva sakerna på ett papper eller lära sig om det på ett spel då kanske det är  

bättre att lära sig om det på ett spel om det är roligare.”

Elever utan erfarenhet av datorspel menar att datorspel har möjlighet att bidra med någon 

form av lärande.  De tycker  att  om datorspel  är  det  effektivaste  sättet  att  nå den menade 

kunskapen så är det det som ska användas. De tror att det är roligare att spela datorspel och att 

det  då  är  lättare  att  lära  sig  än  att  läsa  böcker  och  skriva.  Dock  är  de  mer  inne  på  att 

pedagogiska spel som är utvecklade för att lära är bättre än datorspel för underhållning. Om 

det  skulle  fungera  med  onlinespel  i  undervisningen,  anser  de  att  det  skulle  handla  om 

frågesport eller samarbetsövningar med andra gymnasieelever från något annat land, alltså att 

blanda  faktamässigt  abstrakt  kunskap  med  sociala  aktiviteter.  Grupperna  innehåller  några 

elever med erfarenhet av simulatorspel i gymnasieutbildningen, vilket de är eniga om att det 

var ett bra verktyg att använda i undervisningen. Den tydliga vinsten ansågs vara de praktiska 

datorspelen som de gärna ser mer av i undervisningen. De tror även att det går att lära sig 

simultanförmåga och att samarbeta.

”Man måste väl tänka lite när man spelar, det räcker väl för att man ska lära sig någonting av det.”

”Man kommer i alla fall ihåg grejerna mycket bättre när man gör det så [praktiskt].”

”Jag tror att kommande generationer kommer tycka att det är mycket roligare att spela datorspel än 

att läsa böcker. ”
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5.7  ”Datorspel  tränar  inte  alla  färdigheter  och  bidrar  till  sämre  

verklighetskänsla”

Elever med erfarenhet av datorspel betonar att om eleven blir van med att behärska något i ett  

datorspel kan det bli en omställning när eleven ska försöka sig på samma sak i verkligheten.  

De menar  också  att  en handling  i  datorspel  sällan  får  konsekvenser,  vilket  gör  att  spelet 

kanske inte tas seriöst eller med aktning. En elev som kört lastbil på riktigt menar vidare att  

det är mycket svårare att köra lastbil i en simulator än att köra i verkligheten då sikt och andra 

förhållanden inte är lika tydliga i spelet. Eleverna pekar även ut att när det gäller praktiskt 

tillämpat lärande finns det risk för att det ger en falsk trygghet som skapar både en överdriven 

självsäkerhet  och  större  rädsla  för  att  praktisera  de  erhållna  lärdomarna  i  verkligheten. 

Eleverna tror inte heller att den sociala kompetens eleven får ut av datorspel går att använda i 

det verkliga livet och att detta får motsatt effekt så att eleven istället blir asocial. Anledningen 

är att även om det går att hitta nya vänner så är det svårt för denna vänskap att utvecklas  

utanför  spelet.  Den  menar  på  att  det  är  ett  roligt  sätt  att  lära  sig  baskunskaper  och 

faktakunskaper  och  ett  bra  sätt  att  börja  på,  men  när  det  kommer  till  känsla  måste  den 

upplevas i verkligheten. De förtydligar också att simulatorspel är ett besvärligare sätt att lära 

sig på än att testa på motsvarande aktivitet i verkligheten. 

”Det är ju engelska [man lär sig] men det är ju ändå annorlunda än om man skulle gå ut och prata  

med folk. Det är mer … spelspråk.”

”Han [från filmklippet i stimulusmaterialet] behöver inte flickvänner eller vad det var, han behöver  

inte ta itu med det på riktigt utan han kan stänga av det och göra något annat sen. Men då måste man 

ju ha ett liv utanför också så att det inte blir att man bara vill spela för att man inte har något annat.”

Elever utan erfarenhet av datorspel menar att spel skulle kunna lära ut faktamässigt abstrakt 

kunskap, men att man tappar möjligheten till att öva sociala kompetenser och förmågor som 

kunskaper i att kunna jämföra och diskutera. De förstår den gemenskap onlinespel kan ge men 

ser detta endast som något roligt tidsfördriv och inget som går att lära av. Eleverna pekar även 

ut att onlinespel sker bakom en individuell skärm vilket inte leder till någon social kompetens 

eller hur man är serviceinriktad. Detta menar de även leder till bristande förmåga gällande 

kroppsspråk. Eleverna ser inte att det går att lära sig något i den sociala kontexten. Eftersom 

vissa andra elever spelar onlinespel hemma tror de att det finns risker med att spela ett spel 
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både hemma och i  skolan. De menar att några av dessa risker är att eleverna blir mindre 

sociala i verkligheten och att datorspelandet används på fel sätt så att känslan att vilja fly 

vardagen och skolan tar över.

”Samtidigt om man ska ha prov och sånt i samhälle, om man har lärt sig massa via datorspel så man  

lär sig ju inte … att kunna jämföra och diskutera och det där som man ska kunna på sådana grejer  

kanske, utan mera fakta bara.” 

”Sen så känner jag att man är rädd för att det ska bli så att folk tycker att det är så himla bra [med 

datorspel] så det blir bara det och man tappar allt annat, just det här med umgås på raster … och att  

man ändå ska kunna redovisa för en klass och man ska kunna skriva ordentligt, förhand och sånt. Så  

i lagom mängd är det nog bra.”
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6. Analys 

Jag kommer att tolka resultatet utifrån Gees teorier angående egenskaper som bör finnas med 

i ett datorspel för att spelet ska kunna bidra med bra lärande, Gardners teori om multipla 

intelligenser samt utifrån det läroplanen säger angående de fyra kunskapsformerna och social 

kompetens. Jag har delat upp analysen utifrån lärandeformerna faktamässigt abstrakt lärande, 

socialt lärande och praktiskt tillämpat lärande. 

6.1 Faktamässigt abstrakt lärande 

I resultaten går det att urskilja att eleverna anser att datorspel innehåller vissa egenskaper i 

enlighet med Gees teorier. Datorspel som bidrar med faktamässigt abstrakt lärande innehåller 

enligt eleverna ofta element som att skapa och gestalta. Den personliga vägen och målet en 

spelare kan ta genom ett spel där eleven får skapa abstrakta modeller skulle enligt eleverna 

passa bättre som läromedel i lägre årskurser. De ser att datorspel som bidrar med faktamässigt 

abstrakt lärande innehåller element som tillåter, uppmuntrar och hjälper spelaren att hitta och 

använda kopplingar mellan egenskaper och resurser emellan verktyg och spelets miljö,  då 

denna sortens spel ofta går ut på att skapa och bygga med olika verktyg. De anser dock att 

denna  kunskap  inte  har  någon  koppling  till  verkligheten  och  att  det  går  ut  över  sociala 

kompetenser som att jämföra och diskutera då den återkoppling som sker är låst till spelets 

virtuella värld. Resultatet pekar på att eleverna anser att många olika genrer av datorspel kan 

bidra  med  faktamässigt  abstrakt  kunskap  gällande  exempelvis  grammatik,  och  att  denna 

kunskap får direkt återkoppling om språket inte är korrekt både muntligt och skriftligt och 

alltså bidrar med bra lärande. Eleverna ser återkopplingens vikt för lärande och anser att det 

bör finnas sådana verktyg i undervisningen.  Resultatet visar att eleverna anser att datorspel 

som bidrar med faktamässigt abstrakt  lärande kan vara ett  bra och roligt  hjälpmedel som 

innehåller verktyg  för att underlätta, berika och fördjupa spelarens upplevelse vid speciella 

inriktningar  som att  skapa  medvetenhet  om exempelvis  miljön  eller  kunna  användas  vid 

skapandet av konst eller arkitektur. Detta menar Gee också att det ska det leda till bra lärande.  

Gruppen känner  även till  att  vissa datorspel går att  modifiera  så att  det passar syftet  och 

därmed kan individualiseras till att passa varje elevs personliga upplevelse. Då menar de att 

det skulle kunna gå att lära sig faktakunskap av detta spel om det även kombineras med teori 
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för att få ut mer kunskap, i alla fall när det kommer till historia, logik och matematik. Det tror 

dock  att  om det  skulle  utvecklas  ett  datorspel  med  dessa  egenskaper  som kan  fungera  i 

gymnasieskolan skulle det underlätta för dem som har svårt för eller inte tycker om att läsa 

och skriva. Detta kan därmed skapa möjligheter för varje elev att göra sin egen individuella 

resa  i  spelet  och  skapa  utifrån  sig  själv  så  det  skapas  en  känslomässig  anknytning  och 

samtidigt öva den visuella och spatiala intelligensen. Den kunskap eleverna tror går att uppnå 

med datorspel  som bidrar  med faktamässigt  abstrakt  lärande är  faktakunskap,  exempelvis 

historia, logik och matematik och tränar därav den logisk-matematisk intelligensen. Dock så 

tror  de att  den faktamässigt  abstrakta  kunskapen som datorspelet  bidrar  med tillägnas  till 

kostnad av den sociala kompetensen och att den interpersonella intelligensen som övas är låst 

till spelet. De anser att den lingvistisk intelligensen övas, då oftast i form av svordomar och 

grammatik,  då det är  vanligt att  spelare pekar ut andra spelares språkliga fel  och därmed 

bidrar med direkt återkoppling. Kunskaperna fakta och förtrogenhet som läroplanen pratar om 

tror de att  det går att  träna men att  de sociala förmågorna som att  diskutera och jämföra 

försummas. Eleverna ser faktamässigt abstrakt lärande som något som skulle kunna fungera 

med läroplanen om det  används  som komplement  till  praktiskt  lärande.  Om faktamässigt 

abstrakt  kunskap  visualiseras  i  spel  och  eleverna  sedan  får  möjlighet  att  tillämpa  dessa 

kunskaper  i  verkligheten  så  skulle  det  fungera  med  vad  läroplanen  säger  om  att 

gymnasieeleverna ska få möjlighet att tillämpa kunskaper. Dock så tror inte gymnasieeleverna 

att detta är möjligt. Gymnasieeleverna med erfarenhet av datorspel ser vissa spels potential då 

de har erfarenhet av vad som går att uppnå genom att modifiera datorspel till ett speciellt 

syfte.  Genom att  modifiera  datorspelen  och sedan använda dem som komplement  för  att 

uppnå  faktamässigt  abstrakt  kunskap  går  det  att  använda  i  vissa  ämnen,  dock  inte  på 

gymnasienivå. 

6.2 Socialt lärande

Gymnasieeleverna menar att i datorspel som bidrar med socialt lärande går det i enlighet med 

Gees teorier att skapa sin egen väg, värld, resa samt att det finns modeller som berikar miljön 

och möjligheter till återkoppling, känslomässig kontakt och anknytning. Vilket pekar på att de 

anser att spelet följer många av Gees teorier om vad ett spel bör innehålla för att bidra med 

bra lärande. Dock är de inne på att det kan bli för känslomässigt då spelaren bygger upp en 

egen värld med en avatar  med anonymt namn och tar  sig  en annan identitet  och bygger 

därmed upp en barriär till verkliga livet. De menar att i en värld, där det går att bete sig som 
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man vill, kan elever få svårt att skilja på den virtuella och verkliga världen vilket de tror leder 

till risker för spelberoende och skolk. Eleverna menar alltså att den personliga anknytningen 

kan bli så stark så det finns risk för att eleverna inte kommer kunna skilja på dessa världar och 

får fel verklighetsuppfattning. De menar också att den starka diskussion och återkoppling som 

kan ske då alla spelare investerat mycket känslor med att bygga upp karaktären och världen 

kan bli så stark så folk blir aggressiva vilket istället går  emot vissa av Gees egenskaper för 

lärande  genom  datorspel.  Eleverna  menar  att  det  finns  möjligheter  för  spelare  att  lära 

avancerade  kunskaper  i  engelska  just  för  den  internationella  interaktionen  men  att  denna 

version av engelska är låst till spelets språk och svår att tillämpa i verkligheten. De tror dock 

att det går att lära sig logik, språk, strategi och att vara social genom att spela datorspel som 

bidrar med socialt lärande, men till skillnad från teorierna anser eleverna att detta endast är 

begränsat till  den virtuella miljön och går därför inte att tillämpa i verkligheten.  Eleverna 

anser att datorspel som bidrar med socialt lärande kan hjälpa till att öva visuell och spatial 

intelligens och kan även fungera som hjälpmedel för dem som har svårigheter med att läsa 

och skriva, då mycket i den sociala interaktionen sker muntligt. De tror även den logiska och 

matematiska intelligens övas då logiska modeller visualiseras för att lösa problem i datorspel. 

Eleverna  tror  också  att  spelaren  övar  den  intrapersonella  intelligensen  då  spelaren  får 

möjlighet att se sig själv utifrån och hur denne agerar och bemöter andra spelare genom att  

koncentrera sig och kontrollera humöret. Eleverna tänker till störst del på positiva saker, som 

möte, gemenskap, socialt interaktion, samhörighet och tävling när det gäller sociala datorspel. 

Vilket tyder på att de tror att den interpersonella intelligensen övas. Dock så tror de inte att 

den sociala kompetens eleven får ut av att spela denna sortens datorspel inte går att använda i 

det verkliga livet och att detta får motsatt effekt och istället leder till asocialitet. Alla grupper 

oavsett erfarenhet är ense om att spelaren får avancerade kunskaper i engelska just för att 

spelaren  pratar  med  andra  spelare  från  olika  länder  och  övar  därmed  den  lingvistiska 

intelligensen,  men  att  denna  engelska  är  låst  till  spelets  språk  och  svår  att  tillämpa  i 

verkligheten. Eleverna betonar hälsofrågor som att det finns risk för för mycket stillasittande 

eftersom de redan spelar mycket. Vilket de ser som en större risk vid socialt lärande då det lätt 

skapas en känslomässig anknytning. De tycker alltså att  det är viktigt  att  vara tydlig med 

riskerna  som  kan  komma  med  datorspel  som  bidrar  med  socialt  lärande  om  det 

implementeras i skolmiljön, som till exempel risker för spelberoende, som även läroplanen 

uppmanar till. Läroplanen säger även att eleverna ska vara med att ansvara för den sociala och 

fysiska skolmiljön,  vilket  eleverna tydligt gör då de anser att  om det skulle fungera med 

datorspel som bidrar med socialt lärande i undervisningen skulle det handla om frågesport 
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mot elever i andra länder. På så vis kombineras socialt lärande med faktamässigt abstrakt 

lärande även över kulturella gränser. De menar att genom interaktion med andra i datorspel 

formas lärande till en social aktivitet som i sin tur leder till att det är roligt att lära. Eleverna  

säger att datorspel som bidrar med socialt lärande skapar möjligheter till att blir bättre på att  

koncentrera sig och på simultanförmågan, vilket  leder till  förmågan att  samarbeta och att 

kontrollera sitt humör. Vilket kan bidra till mer effektiv kommunikation och därmed varmare 

skolmiljö och är då även ett bra sätt att behandla värderingsfrågor. Den sociala interaktionen 

som datorspel kan bidra med kan leda till fler vänner i andra kulturer men att det oftast inte 

utvecklas till en vänskap utanför spelet. 

6.3 Praktiskt tillämpat lärande 

Eleverna menar att praktiskt tillämpat lärande kan uppnås genom datorspel. Det anser att trots 

att datorspel har vissa regler och styrningar så går det med datorspel som innehåller praktiskt 

tillämpat lärande att nå personliga mål, det personen behöver träna på. Detta bidrar därför 

med bra lärande då dessa spel ofta fokuserar på den personliga progressionen. Eleverna säger 

att i datorspel som bidrar med praktiskt tillämpat lärande finns ofta direkt återkoppling som 

även det bidrar med bra lärande. De anser att visuell och spatial intelligens övas då datorspel 

som bidrar med praktiskt tillämpat lärande visar utmaningarna visuellt, vilket även kan vara 

ett bra hjälpmedel för elever som har svårt för att läsa och skriva. Eleverna anser att det borde 

göras plats för mer praktiskt tillämpat lärande så att det enligt läroplanen kan skapas mer 

balans mellan teori  och praktik.  Kompenserar teori  och praktik varandra balanserat  så att 

eleverna får möjlighet att i verkligheten tillämpa kunskaper kopplade till datorspelets virtuella 

värld så anser de att kunskapsformen färdighet uppnås. Dock tror de inte att detta kan bidra 

till kunskaperna färdighet och förståelse på gymnasienivå. 
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7. Avslut

7.1 Sammanfattning

Uppsatsens syfte var att få insikt i hur gymnasieelever ser på datorspel och lärande och vilken 

mening och kunskap de tror att de uppnår med datorspel. Debatten i media speglar datorspel 

som något negativt som orsakar  social isolation, beroende, våldsamt beteende och övervikt. 

Trots detta växer datorspelsbranschen snabbt och datorspel finns även som läromedel i skolor. 

Datorspelen finns främst i grundskolor i nuläget men då det blir allt vanligare med datorspel i 

undervisningen  finns  det  en  möjlighet  att  det  snart  även  finns  som  läromedel  i 

gymnasieskolor.  Jag  har  därför  undersökt  hur  gymnasieelever  ser  på  datorspel  i 

undervisningen. Den metod jag använt för undersökningen är en kvalitativ forskningsansats. 

Jag  sammanställde  fokusgrupper  med  gymnasieelever  och  intervjuat  dem angående  deras 

erfarenhet  och  attityd  till  datorspel  som  läromedel.  Jag  visade  stimulusmaterial  under 

intervjuerna och ställde tillhörande frågor angående tre olika genrer av spel, independent spel, 

onlinespel och simulatorspel. Jag frågade gymnasieeleverna om hur de såg på datorspelens 

potential  till  att  bidra  med  faktamässigt  abstrakt  lärande,  socialt  lärande  och  praktiskt 

tillämpat lärande. Genrerna independent spel, onlinespel och simulatorspel representerades av 

spelen Minecraft, World of Warcraft och Euro Truck. Detta för att ge konkreta exempel till 

gymnasieeleverna för att få reda på om de anser att dessa genrer kan bidra med lärande. Min 

analysmodell  för  att  tolka  elevernas  attityder  mot  faktamässigt  abstrakt  lärande,  socialt 

lärande och praktiskt lärande i datorspel bygger på Gees teorier om bra lärande i datorspel, 

Gardners teorier om multipla intelligenser och vad läroplanen säger om kunskapsformerna 

fakta, förtrogenhet, färdighet och förståelse samt social kompetens. Resultaten visar på att de 

anser  att  alla  spel  kan  bidra  med  något  slags  lärande  men  att  det  är  svårt  att  tillämpa 

datorspelens  faktakunskaper  och  övningar  praktiskt  och  socialt.  Gymnasieeleverna  är 

skeptiska  till  att  datorspel  kan  bidra  med  lärande  på  gymnasienivå  då  de  kopplar 

datorspelande till en stängd virtuell värld med begränsade möjligheter att tillämpa kunskaper 

utanför spelet. Dock anser de att det bästa sättet att lära sig något ska användas, detta för att 

variation i undervisningen är välkommet.  Av de tre typerna faktamässigt abstrakt kunskap, 

social kompetens och praktiskt tillämpad kunskap anser de att praktik bör implementeras mer 

i undervisningen i allmänhet och att datorspel som bidrar med faktakunskaper kan vara ett bra 

komplement. Dock kan det vara svårt att tillämpa i verkligheten samt att datorspel som bidrar 

med socialt  lärande inte  ger  så  mycket  då  eleverna  anser  att  datorspel  gör  personer  mer 
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asociala i allmänhet och att datorspel som bidrar med socialt lärande gör personer än mer 

asociala.  De  tror  att  den  visuella  och  spatiala  intelligensen  och  till  viss  del  lingvistisk 

intelligens övas, vilka även är element de saknar i undervisningen. 

7.2 Diskussion

Statens medieråd konstaterade för ett  par år sedan att inget forskningsresultat  har kommit 

fram till att våldsamma datorspel leder till aggressivt beteende och att det snarare är beroende 

som kan uppstå (18 minuter, 2013). Eleverna anser i motsatts till detta att datorspel kan leda 

till våld och utöver det även social isolation, beroende och övervikt då de har erfarit detta i 

verkligheten. Alla gymnasieelever som deltog i fokusgrupperna har erfarenhet av människor 

runt om kring dem som har blivit aggressiva och de elever som spelar datorspel ofta kan även 

hänvisa till personliga upplevelser då de lätt blir arga när något inte går som de vill i den 

virtuella världen. Gymnasieeleverna är eniga om att datorspel kan fungera i utbildningen för 

lägre årskurser, dock inte datorspel som bidrar med socialt lärande då de tror,  precis som 

forskning föreslår, att det finns risk för tidigt utvecklande av spelberoende.

Trots kritiken gymnasieeleverna har angående datorspel för underhållning i undervisningen 

menar de att spelen innehåller element som stämmer med läroplanen, vilket visar på att spelen 

innehåller bra lärande och skulle kunna fungera på gymnasienivå. Datorspel är ständigt under 

utveckling och då eleverna anser att det bästa sättet att lära sig bör användas, även om det är  

datorspel,  kan  det  i  framtiden  finnas  plats  för  spel  i  undervisningen.  Eleverna  som har 

erfarenhet av datorspel är positiva till de underhållande elementen, men när det kommer till 

datorspel som läromedel intar de en moraliserande ställning.  De har dock en mer djupare 

förståelse  för  datorspelens  funktioner  och  möjligheter  än  eleverna  utan  erfarenhet  av 

datorspel,  men  kopplar  det  till  förströelse.  Eleverna  utan  erfarenhet  av  datorspel  som 

underhållning är inte lika positiva och är de enda som uttrycker en stark åsikt att inget går att 

lära  sig  och  att  datorspel  är  för  barn.  Det  syns  därför  viss  skillnad  när  det  kommer  till 

erfarenhet. Då datorspel så tydligt är förknippade med förströelse och barn för eleverna kan 

det vara svårt för dem att reflektera över vad de egentligen lär sig. Detta kan bidra till att 

gymnasieeleverna anser att de eventuella kunskaperna endast går att använda i den virtuella 

världen. 
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Det kan vara lämpligt med visuella hjälpmedel för de som har svårt att läsa och skriva, men 

gymnasieeleverna ser inte att  datorspel för underhållning kan bidra med något lärande på 

gymnasienivå.  Skolan  kan  därmed  använda  spel  som  hjälpmedel  i  speciella  syften. 

Gymnasieeleverna  anser  att  om datorspel  implementeras  i  undervisningen  ska  det  finnas 

tydlig  och  utförlig  information  om  datorspelens  risker  och  datorspelens  syfte  i 

undervisningen.  Då  datorspel inte  tränar  alla  färdigheter  bör  de  därför  användas  som 

komplement. Den variation datorspel har möjlighet att bidra med är också välkommen som ett 

komplement till övrig undervisning då det ofta saknas koppling mellan teori och praktiska 

övningar. Eleverna håller med Gardner om att metoder för inlärning bör vara mer individuell 

och  att  skolan  bör  bli  bättre  på individanpassad  intelligensinlärning.  Om både lärare  och 

elever hjälps åt att implementera datorspel går det att skapa ett roligt och öppet klimat för 

lärande.  

Till att börja med kan det vara svårt att veta vad man verkligen lär sig av att spela datorspel då 

mycket sker på rutin och eleverna förknippar det med förströelse och därför inte reflekterar 

över vilka olika typer av lärdomar som uppnåtts. Därför hade frågorna till fokusgrupperna 

kunnat varit fler och skapat mer reflektion. För att undersöka om elevernas uppfattningar är 

representativa  skulle  det  vara  intressant  att  genomföra  en  kompletterande  kvantitativ 

undersökning för att utreda den generella uppfattningen. Det har även visat sig svårt att hitta 

skolor  som  hade  möjlighet  att  hjälpa  till  med  att  bidra  med  gymnasieelever  till 

undersökningen. Genom en tidigare planering hade detta kunnat undvikits vilket hade kunnat 

bidra  till  att  genomförandet  av  datainsamlingen  kunnat  genomföras  i  lugnare  takt. 

Tekniktrassel under en av intervjuerna skapade även osäkerhet och tystnad och stoppade upp 

intervjuns  pågående  tempo.  Slutligen  så  innehöll  det  filmklipp  jag  använde  som 

stimulusmaterial  för  onlinespel  vissa  internskämt  som  inte  alla  gymnasieelever  utan 

erfarenhet  av datorspel  förstod.  Alla  gymnasieelever  utan erfarenhet  av datorspel  var inte 

heller bekant med datorspelet Minecraft och spelets innehåll. De andra stimulusmaterialen var 

mer generella så gymnasieeleverna bättre kunde förstå deras innebörd. 
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7.3 Fortsatt forskning 

De  intervjuade  gymnasieeleverna  ser  inte  datorspelens  potential  som  läromedel  på 

gymnasienivå,  därför  hade  det  varit  intressant  med  en  kompletterande  kvantitativ 

undersökning i form av en enkät att dela ut till  ett stort antal elever med frågor angående 

datorspel och lärande. Detta för att utreda hur det kvalitativa undersökningen förhåller sig till 

den mer generella uppfattningen och därmed se om intervjuerna är representativa.

Av praktiska anledningar bör vi studera datorspel närmare, på grund av den  senaste tidens 

intresse för spel i undervisningen, för att studera vad spelare faktiskt lär sig samt datorspelens 

potential  som  läromedel.  Det  är  även  intressant  ur  ett  teoretiskt  perspektiv  att  studera 

datorspel då de är platser där det naturligt förekommer lärande. Det finns alltså mycket mer 

att ta reda på genom att studera datorspel.

Då datorspel ständigt är under utveckling i bland annat utbildningssyften ser jag det intressant 

att fortsätta studera datorspel och dess påverkan och motiverande egenskaper på människan. 

Detta är forskning jag tror både spelutvecklare och pedagoger kan dra nytta av. Det kan även 

vara givande att studera hur pass effektivt det är att utveckla olika kompetenser med hjälp av 

datorspel till skillnad från andra medier.
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Bilaga 1: Stimuli

Tema 1: Minecraft och lärande 
I vissa skolor står Minecraft på schemat

http://feber.se/spel/art/260753/i_vissa_skolor_str_minecraft_p/

Tema 2: Onlinespel och lärande 
Björn Gustavsson – WoW Jocke

https://www.youtube.com/watch?v=GIhcL8K4shg

Tema 3: Simulatorspel och lärande
Euro Truck är ett spel som används i utbildning för lastbilskörkort för att få en aning om hur 

det är att köra lastbil i verkligheten. Det var inget måste men eleverna använde programmet 

på  raster  för  att  tävla  mot  varandra.  Det  finns  även  ambulanssimulator,  stylingsimulator, 

handbollssimulator och simulatorer där man kör en vanlig bil, som skulle kunna användas i 

yrkesutbildningar.  
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Bilaga 2: Intervjuguide

Öppningsfrågor

• Vad tänker du på när du hör ordet datorspel?

Introduktionsfrågor och övergångsfrågor

• Vilken erfarenhet har ni av datorspel?

• Vad tror ni man kan lära sig genom att spela spel?

Nyckelfrågor - Tema 1: Minecraft och lärande

Läsning av artikel. 

• Vad har ni för tankar om att detta ska göra skolan mer populär?

• Vad tror ni man lär sig av Minecraft?

• Hur ser ni på Minecraft i gymnasieundervisningen?

Nyckelfrågor - Tema 2: Onlinespel och lärande

Visning av klipp. 

• Visserligen  är  detta  klipp  en  parodi  men  vilka  likheter  finns  mellan  klippet  och  

verkligheten?

• Vad lär man sig och vad lär man sig inte?

• Vilken typ av kontakt med andra människor får han ut av att spela detta onlinespel?  

(Vilken typ av gemenskap beskriver han?)

• Ser ni några vinster eller nackdelar med att använda onlinespel i undervisningen?

Nyckelfrågor - Tema 3: Simulatorspel och lärande

Berättelse.

• Vad tror ni om simulatorspel i utbildningen?

• Vilka  fördelar  eller  nackdelar  finns  det  med  att  använda  denna  typ  av  spel  i  

undervisningen? 

Avslutande frågor

• Eleverna får uttrycka sin slutgiltiga position och reflektera över vad som sagts

• Vilka generella vinster eller nackdelar kan finnas med datorspel i undervisningen?

Slutfråga

• Är det något vi missat, bör tilläggas?
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