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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att studera hur elever själva uttrycker sig kring vad de anser att de lärt 

sig genom att spela digitala spel, och i synnerhet de två spelen skylanders och minecraft, samt vad de 

skulle vilja lära sig när de spelar digitala spel. Intervjuerna har skett i lugna och avskilda miljöer, med 

en intervjuguide som underlag för frågorna jag ställt. Lärande i digitala spel är ännu inte utforskat i så 

stor utsträckning, och speciellt inte ur elevers eget perspektiv. Analysen utgick ifrån Collins och 

Browns kategorisering av fyra olika typer av kunskaper, vilka också är de kategorier jag delade in 

barnens svar i: fakta, algoritmer, kontrollstrategier samt lärandestrategier. Alla dessa fyra olika typer 

av kunskaper kunde urskiljas i elevernas svar, på ett eller flera ställen. Eleverna ansåg att de lärt sig 

mycket i spelen, och främst var det lärande av det engelska språket som de pratade om, men de 

nämnde också lärande av naturvetenskap, färglära samt olika sätt att hitta lösningar på problem. 

Spelen fortsatte faktiskt att locka flera av eleverna just för att de var svåra och tog tid att lösa. 

 

Nyckelord: Digitala spel, lärande genom digitala spel, digitala spel i skolan, spelforsking, datorstödd 

undervisning  
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1. Inledning 

Ämnet digitala spel och IT-användning tycker jag personligen är intressant eftersom jag själv lärt mig 

och fortfarande lär mig mycket genom användandet av digitala spel. Jag kan använda det som en 

belöning åt mig själv efter en slitsam dag på arbetet, och det händer fortfarande att jag sitter uppe 

alldeles för sent, fast i någon omöjlig bana på ett nytt spel som jag köpt. Jag och många med mig i 

min generation som är uppväxta i början på 90-talet har växt upp med datorer och Tv-spel nära till 

hands, och jag har alltid sett detta som positivt. I mitt arbete i skolans värld har jag däremot kommit i 

kontakt med användande av digitala spel som inte alls gett samma önskade effekt. Jag har mött 

lärare som fördömt barnens spel innan de testat själva, och jag har mött barn som spelat helt utan 

handledning på lektionstid, bara klarat sig genom spelat för att de klickat överallt tills något 

fungerade. På samma gång har jag sett elever, och själv varit en sådan elev, som på grund av 

lektionens svåra innehåll hellre tagit upp min telefon och lekt lite, än försökt förstå vad läraren ville 

att jag skulle göra. 

Detta, frågan kring digitala spel och dess roll i skolan, är en fråga som är komplex, och som inte har 

bara ett självklart svar. Men för att komma så nära kärnan som möjligt, så måste vi utgå ifrån våra 

elever, och på vilka sätt de lär sig nya kunskaper. Vi måste utgå ifrån att deras uppfattning om vad de 

lär sig är relevant, inte vår uppfattning utifrån, och vi måste göra oss tid att lyssna på den.  Det är av 

stor vikt att pedagoger i våra skolor gör sig införstådda med vilka spel eleverna spelar, eftersom det 

upptar en stor del i många elevers liv. I följande arbete söker jag besvara en fråga som jag menar 

bara går att besvara genom samtal med de faktiska eleverna, vad de själva anser att de lär sig genom 

i det här fallet två specifikt utvalda digitala spel.  

På vilken arbetsplats man som pedagog än hamnar inom dagens läroväsende kommer man någon 

gång hamna i samtal kring digitala spel. Jag har valt att studera barns uppfattningar om digitala spel 

just därför att spelen ibland bemöts med visst mått av skepticism eller avhållsamhet, men även 

eftersom jag tror att digitala spel i många fall är mer populära hos barn och ungdomar idag än 

brädspel är. Dessa två faktorer, att barn uppskattar och ägnar tid åt något som inte alltid lyfts fram 

som något lärorikt, är intressant att studera mera.  Jag vill så långt det går inte fokusera enbart på 

vilken typ av kunskap digitala spel kan ge elever, utan jag vill höra vad eleverna själva vekligen tycker 

att de lär sig genom de digitala spelen.   
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2. Bakgrund  

Paul Gee  1menar att spel idag är en stor kulturell plats, eftersom människor överallt ifrån kan samlas 

på till exempel nätet för att spela tillsammans. Det skapar kontakter med människor man aldrig 

skulle kunna ha träffat annars. Det blir ett samtalsämne att prata med sina vänner om i skolan, en 

social byggsten som Ellis uttrycker det
2
  , och en del ungdomar har börjat spela digitala spel just på 

grund av att ha ett ämne att prata med sina vänner om. Holm  3menar att medier länge varit en del 

av barns vardag, i form av allt ifrån serietidningar till radioapparater. Spelen kan, precis som den 

kände forskaren inom spelforskning Gee skriver
4
, vara både långa, komplexa och svåra, men spelaren 

hänger sig ändå åt spelet och ger inte upp. Ibland kan man undra varför man kan ge så många 

timmar åt ett spel som är svårt, men inte åt skolarbete som är lika komplexa och svåra? Jens Ideland 

har forskat på detta område i sin licentiatuppsats ”spela leka eller låta bli – Guitar Hero som 

kommunikativ praktik för unga musiker”5 , men där inriktat sig på varför det välkända spelet Guitar 

Hero är så populärt hos skolungdomar, båda musiska och icke musiska sådana. Han tar upp frågan 

varför musiker som annars inte alls intresserar sig av noter, kan tycka det är helt okej att följa 

anvisningarna på skärmen, som är en form av notsystem. Marc Prensky menar att det inte beror på 

att skolarbetet är så svårt som elever hellre ger sin tid åt komplexa problem i spel, utan för att 

skolarbetet är så tråkigt.6 Hans åsikt är att digitala spel därför ska användas på sådant material, som 

många elever anser vara antingen tråkigt eller repetitivt.7  I spel får man misslyckas menar han, det 

kan till och med vara en bra sak, men det är inte ett tillvägagångsätt som uppmuntras överallt i 

skolan. Han menar också att de förmågor som digitala spel skapar hos många barn, såsom läs och 

skrivkunnighet inom nya domäner, kommer bli nödvändiga i framtiden, då just vår utveckling går så 

fort fram. Säljö tar upp ämnet8 där han menar att ett perspektiv med utgångspunkt i Vygotskijs och 

Bruners teorier är en bra förutsättning för förståelsen av virtuella berättelser, såsom jag tolkar att 

                                                           
1
 Gee, P. J., Why videogames are good for your soul. Melbourne: Common ground. 2005. S. 4. 

2
 Ellis, G.J., 1983. Youth in the electronic environment: An introduction. Youth and Society, 15, s. 3-12. 

3
 Holm Sørensen, B. & Olesen, R. B. Børn i en digital kultur. Forskningsperspektiver. Köpenhamn: Gads förlag. 2000. 

4
 Gee, P.J., Good Videogames and good learning. Peter Lang, 2007. S .1. 

5
 Ideland, J., Spela leka eller låta bli - Guitar Hero som kommunikativ praktik för unga musiker. Luleå tekniska undervistet. 

2011. S. 11. 
6
 Prensky, M. Digital game–based learning. New York, NY: McGraw–Hill. 2001. S. 7. 

7
 Ibid., s. 9.  

8
 Säljö, Roger. Att leva och lära i berättelser ‐ om människors behov av det virtuella. I J. Linderoth (Red.), Datorspelandets 

Dynamik (s. 11‐16). Lund: Studentlitteratur. 2007. 
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datorspel också är. Även Jedeskog
9
 menar att arbete med IKT och datorer ökar entusiasmen hos 

elever.  Att arbeta med digitala medier är enligt flera forskare ett sätt att tillåta elever att få arbeta 

mer problembaserat
10

 , självständigt och ämnesintegrerat
11

.   

Det finns en stor uppståndelse och debatt kring detta ämne i mediedebatten, som bland annat förs 

på statens medieråds hemsida.12 Barbro Johansson13 har forskat och undersökt föräldrars åsikter 

kring deras barns datorspelande. Där framkommer det att många föräldrar är oroliga för att deras 

barn i huvudsak sitter för länge och spelar, och att datorn blir ett verktyg som själ viktigt tid från 

barnen, tid de kunde använt till att skapa vänner eller vara ute och leka. Detta gör även att de oroar 

sig för barnens fysiska hälsa, med mycket stillasittande och en passiv livsstil. Vid Göteborgs 

universitet
14

 har man studerat hur intåget av datorer i barnens hem gjort att deras läsinlärning 

minskat. Följande citat är hämtat från Gärdefors som i boken ”datorspelandets mening” av 

Linderoth15 tar upp lite av den frågan i hans syn på digitala spel och deras plats i skolan: 

Om man ger skolbarnen ”kunskapsmaskiner” som exempelvis låter de ge sig in i olika 

virtuella världar, kan de få den kunskap de behöver utan att behöva läsa sig till den. De 

kan lära sig om livet på Afrikas savanner genom att göra en resa dit via ett 

multimediaprogram. De kan få inlevelse i blodomloppets funktion genom ett interaktivt 

spel där man reser runt i artärer och vener i rollen som röd blodkropp. De kan lära känna 

Shakespeares ”En midsommarnattsdröm” genom att själva delta i ett virtuellt 

skådespel.16 

Detta som är beskrivet ovan är en fråga som du som pedagog måste ta ställning till, och inte efter 

vad du personligen tycker, för dina intressen kan vara helt annorlunda än dina elevers intressen. Du 

måste ta ställning till detta utifrån vad du som pedagog kan använda av det, utifrån din professionella 

roll. Förutom forskning och debattartiklar finns även tillfällen där både läroplanen, skolverket samt 

EU tar upp frågan, vilket jag anser tyder på att den är viktig att lyfta och diskutera.  

                                                           
9
 Jedeskog, Gunilla. Datorer, IT och en förändrad skola. Studentlitteratur. 1998 

10
 Näslundh, C., Rollerna förändras med IT. Datorn i utbildningen. 2005. 

11
 Hylen, J. IT i skolan – en internationell jämförelse. Matematrix Development & Consulting AB, KK stiftelsen. 2003. 

12
 Statens medieråd. I mediedebatten. http://statensmediarad.se/Kunskap/i-mediedebatten, 2013-01-03. 

13
 Johansson, Barbro. Kom och ät! Jag ska bara dö först… Göteborg: etnologiska föreningen i Västsverige. 2000. 

14
 http://www.ufn.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/barns-nya-datorvanor-%20ger-samre-lasformaga.cid991610 

2013-01-03. 
15

 Linderoth, J., Datorspelandets mening. Bortom iden om den interaktiva illusionen. (Diss.) Göteborg: Acta universitatis 
Gothoburgensis. 2004. 
16

 Ibid., s. 6.  
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I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem exempelvis, står grundläggande värden och 

mål som lärare och elever ska genomföra och ta del av under utbildningen. Följande går att läsa 

under kapitlet ”kunskaper”: 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 

utbildning.
17

 

Detta tolkar jag som att det är skolans ansvar att se till att barnen får tillgång till att lära sig 

nödvändiga kunskaper inom bland annat IT-användning, eftersom det blir en allt vanligare 

arbetsform på många platser i dagens samhälle. Detta är nödvändigt eftersom samhället har ett stort 

informationsflöde och ständigt vidareutvecklas och förändras.  Det finns dock exempel på pedagoger 

som menar att vissa eleverna får tillräckligt med IT användning och spel hemma för att de ska behöva 

arbeta med detta, men vidare i läroplanen kan man läsa att: ”Skolans och vårdnadshavarnas 

gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns 

och ungdomars utveckling och lärande”.18 Detta kan tolkas som att det inte ska vara beroende av 

vårdnadshavarnas inkomst eller möjlighet att förse barnen med användning av IT i hemmet som 

barnen ska få en chans att utveckla denna kunskap i skolan. Skolan ska förse alla elever med den 

möjligheten oavsett hemförhållanden. Detta handlar om att komplettera hemmet, och inte 

konkurrera med det, eftersom förskolan inte ska ta hemmets plats hos eleverna, utan vara en plats 

där man istället ger bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas så mångsidigt så 

möjligt. Då ett av strävansmålen i läroplanen även är att lägga grunden för att barnen längre fram i 

livet ska ha kunskaper nog att kommunicera, samarbeta samt söka ny kunskap i samhället
19

, 

inbegriper det enligt min tolkning att man använder sig av olika former av multimediala medel och 

olika former av informationsteknik i det dagliga arbetet med barnen.  

Om man ser högre upp är skolverkets arbete att verka för att de mål som Lpfö98 går ut med 

verkligen uppfylls.20 När det kommer till kompetensutveckling och utbildning för rektorer, 

förskollärare samt lärare är alltså det skolverket som ansvarar för att detta ges21. Skolverket ger 

möjligheter till att utveckla olika kompetenser via exempelvis webbaserat stöd och stimulans- och 

stödmaterial. Deras stöd innefattar bland annat nationella utvecklingsinsatser till områden som 

påvisat brister enligt olika nationella undersökningar. Som lärare eller skolledare kan man även via 

                                                           
17

 LGR11, Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011. Stockholm: Skolverket. S. 8. 
18

 Ibid., s. 10.  
19

 Lpfö98, reviderad 2010. Stockholm: Skolverket. S. 5-7. 
20

 Ibid.  
21

 Information hämtad från Skolverkets webbplats: http://www.skolverket.se/om-skolverket/vad-gor-skolverket-1.61165 
2013-01-03. 
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skolverket ta del av forskning och erfarenheter som är till hjälp i arbetet. Delar av deras uppdrag är 

att ”Ge stöd och utveckling till förskolor och skolor”, ”att stödja kreativ och kritiskt IT-användning” 

samt ”Ta fram ny kunskap till nytta för våra målgrupper”.
22

 

Min tolkning av det är att skolverket ska stödja, och i väldigt många fall redan nu stödjer, pedagoger 

som har tagit del av forskning kring användbara sätt att använda digitala medier, som digitala spel, 

och stödja deras fortsatta arbete med detta. Jag anser alltså inte att det borde vara en svårighet för 

pedagoger som vill lära sig mer om IT och digitala spel att få en chans att göra det.  

Vidare offentliggjordes år 2007 av Europaparlamentet och Europarådet en europeisk referensram 

med nyckelkompetenser att prioritera för ett livslångt lärande.23 Syftet med dessa 

nyckelkompetenser är att öka den allmänna kompetensen för att kunna anpassa sig i och behärska 

den digitala världen, samt för att kunna känna sig delaktig i samhället som idag har en snabb 

förändringstakt. I denna reform uppmanas EU:s medlemsstater att i grund – och yrkesutbildningen 

sträva efter att uppnå dessa nyckelkompetenser hos ungdomarna, så att de är förberedda väl inför 

samhällslivet. Den mest intressanta av dessa nyckelkompetenser, för mitt arbete, är digital 

kompetens.24 Nyckelkompetensen att arbeta med digital kompetens, har syftet att stärka kunskapen 

kring grundläggande IKT-färdigheter; hur man kan använda datorer ”för att hämta fram, bedöma, 

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via internet”. Detta innefattar även att kritiskt kunna granska validiteten hos 

informationen samt dess tillförlitlighet och etiska principer. Kommunikation på modersmålet och 

kommunikation på främmande språk är även de nyckelkompetenser som jag tyckt varit intressanta 

för delar av mitt arbete. 

Barngruppen själv ska anses som en tillgång för lärande och utveckling, enligt läroplanen25, vilket jag 

tolkar som att man som pedagog måste lyssna in vad barngruppen själva upplever. Baserat på den 

uppgiften kan man inte enbart förlita sig på forskning, vilket jag ovan har bevisat att det finns mycket 

av. Enligt mig är det även viktigt att fråga eleverna själva vad de anser att de faktiskt lär sig, i det här 

fallet om digitala spel, och det är också någonting som i forskning hittills inte gjorts. Därför är syftet 

med denna studie att ta reda vad en grupp elever själva anser att de lär sig av de digitala spelen 

Skylanders och minecraft, samt vad man skulle få lära sig i spel om de fick skapa ett. 

                                                           
22

 Lpfö98, reviderad 2010. Stockholm: Skolverket. 
23

 Europeiska kommissionen, Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en Europeisk referensram, 2007, s. 2, 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf 2013-01-03. 
24

 Ibid., s. 7.  
25

 Lpfö98, reviderad 2010. Stockholm: Skolverket, s. 7. 
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Spelen 

De två spel som jag valde att undersöka elevers uppfattning om, Skylanders och Minecraft, valdes 

enbart på grund av att det var spel som jag visste var populära bland eleverna och som många i den 

åldersgrupp jag valt att intervjua hade spelat. Detta gjorde att spelen var relevanta för många elevers 

vardag och även relevanta för deras lärprocesser.  

Skylanders  

Spelet skylanders är ett plattformsspel som handlar om draken Spyro och hans äventyr tillsammans 

med hans vänner. Spelet bygger på att man ska klara av olika uppgifter och komma förbi hinder som 

alla är i vägen för Spyro och hans vänners överlevnad, då de vaknar upp fångade i ett slott med eld. 

För att kunna göra detta finns det totalt 32 olika karaktärer att välja på, och de är kategoriserade 

inom 8 olika element: vatten, eld, magi, liv, jord, död, luft och teknik. Alla dessa karaktärer ingår dock 

inte när man köper spelet, utan man får bygga på sitt spel med nya karaktärer allt eftersom man kan 

köpa dem. Karaktärerna är små plastfigurer som man ställer på en magisk portal, och då kopplas de 

upp till spelet och går att använda. Man kan närsomhelst under spelets gång ändra sin karaktär, utan 

risk för att det man spelat går förlorat. Detta går även att göra mitt i strid. Målet med spelet är att ta 

sig igenom ett antal banor och tillslut besegra den onda bossen.  

Minecraft 

Minecraft är ett spel som går ut på att man kan konstruera vad man vill med hjälp av block och 

klossar. Man startar oftast med att bygga upp hus och byggnader som skydd för sig själv, för att 

sedan kunna arbeta tillsammans med andra spelare och bygga upp drömvärldar och paradis. I spelet 

finns både natt och dag, och under nattetid kommer det zombies och monster som vill skada det 

man byggt, och även skada spelaren. Spelet finns både till dator och mobiltelefoner, och de jag 

intervjuat hade testat lite olika av dessa alternativ. Målet med spelet är att bygga upp din egen värld, 

samt skydda dig så att du får behålla den.  

Med bakgrund av både styrdokumenten på nationell EU-nivå samt dessa två spel och deras idéer och 

utformning, är det oerhört intressant att fråga eleverna själva vad de anser om lärprocesserna i dessa 

spel. Vi ska studera och använda oss av mål och riktlinjer i styrdokumenten, men vi får inte glömma 

att fråga eleverna själva om de upplever att spelen fungerar som verktyg för lärande. Tycker eleverna 

att arbete med digitala medel gör att de kan samarbeta via samarbetsnätverk över internet, eller att 

de får lära sig lagra och utbyta information där? Mot bakgrund av att spelen bygger på att 

användarna ska lära sig skapa, lagra och ta sig fram i en digital värld, vad anser egentligen eleverna 

att de lär sig genom att spela dem?  
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Begreppsförklaringar  

I mitt arbete förekommer begrepp som jag i detta avsnitt ämnar förklara. 

 Digitala spel: Ett spel är en tävlingsinriktad sysselsättning för en eller flera individer. Spelets 

utförs genom bestämda regler och förs fram genom individens handlande, antingen genom 

strategiska val eller genom slumpmässiga utfall. Ett digitalt spel utförs på en dator, surfplatta, 

spelkonsol eller spelautomat26 och är spel där datorer eller annan elektronisk utrustning 

utgör en viktig del av spelet.  

 IT: en förkortning av informationsteknologi.
27

 

 IKT: En förkortning av informations- och kommunikationsteknik.
28

 

 Spelkonsol: apparat speciellt anpassad för datorspel. Spelkonsolen kopplas till en TV-apparat 

eller annan bildskärm. Den är att betrakta som en dator vilken hårdvarumässigt är utformad 

med tanke på spel.
29

 

 Multimodalitet: att arbeta multimodalt innebär att arbeta med flera olika uttryckssätt 

kombinerat, såsom text, bild, musik och film.30 

 Ps3: en förkortning av Playstation 3, en typ av spelkonsol.   

 Artefakter: Kulturella redskap som människor använder för att förstå och agera i 

omvärlden.
31

 

 Plattformsspel: en typ av spel till dator och tvspel som handlar om att spelaren flyttar sina 

gubbar mellan olika plattformar genom att hoppa, flyga, gå eller på annat sätt ta sig fram 

med kontrollerna manuellt.  

 

 

 

  

                                                           
26

 Nationalencyklopedin, sökord: Interaktiva spel, 2012-01-03 (http://www.ne.se). 
27

 Nationalencyklopedin, sökord: IT, 2012-01-03 (http://www.ne.se). 
28

 Nationalencyklopedin, sökord: Datorstödd undervisning, 2012-01-03 (http://www.ne.se). 
29

 Nationalencyklopedin, sökord: Spelkonsoll, 2012-01-03 (http://www.ne.se).  
30

 Linderoth, J., Datorspelandets mening. Bortom iden om den interaktiva illusionen. (Diss.) Göteborg: Acta universitatis 
Gothoburgensis. 2004. S. 37. 
31

 Ibid., s. 66. 
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3. Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Jag har valt att organisera min tidigare forskning om barn, spelande och lärande efter 4 teman för att 

lättare få en överblick över den annars väldigt stora mängd studier som ämnet omfattar. Dessa olika 

teman är: Spelforskning, Forskning kring digitala spel och internetanvändning i en hemmamiljö, 

Forskning kring digitala spel och IT i skolan samt Forskning kring spel, datorer och kunskap.  

Spelforskning 

När det kommer till forskning om digitala spel i Sverige är Jonas Linderoth en av de mest etablerade 

forskarna inom spelforsling. Linderoth är docent i pedagogik och spelforskare vid Institutionen för 

pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet. Han har forskat på flera områden 

kring ämnet, och hans bok ”datorspelandet mening” har legat till grund för mycket i min egen 

forskning.
32

 Där skriver han bland annat om vad datorspelaren lär sig, samt vad den pedagogiska 

styrkan ligger i spel. Han menar att digitala spel ”är en ytterst mångfacetterad och skiftande 

aktivitet”
33

 och att det finns fyra stycken centrala områden som svarar på frågan kring digitala spels 

pedagogiska styrka: Lek som utveckling, en ny generation av lärande, underhållande form förbättrar 

lärandet samt dynamiska representationer.34   

Linderoth har genomfört flertaler studier, och i sin avhandling ”Datorspelandets mening: Bortom 

idén om den interaktiva illusionen” har han analyserat videodata av 36 elever som i 24 stycken 

timslånga sessioner har spelat olika datorspel, för att kartlägga ett interaktionsmönster av 

datorspelande. Han har även använt sig av både videodata och intervjuer när han tillsammans med 

Mikael Alexandersson och Annika Lantz-Andersson studerade digitala läromedel i de högre 

årskurserna och på Komvux. Vid sidan om sin forskning driver han även en blogg som bearbetar spel 

och lärande.  

Linderoth menar att användandet av digitala spel i undervisningen är en äldre företeelse än 

informationstekniken, vilket gör att forskning kring digitala spel i skolan har sin grund i 

konventionella spel och lekar.35 Han tar upp flera olika användningsområden för digitala spel i barns 

värld, och en av de saker han menar att barn utvecklar med hjälp av digitala spel är förmågan att 

skapa egna ord. Han tar ett exempel när två killar spelar datorspelet Mulle Meck. I brist på kunskap 

                                                           
32

 Linderoth, J., Datorspelandets mening. Bortom iden om den interaktiva illusionen. (Diss.), Göteborg: Acta universitatis 
Gothoburgensis. 2004. 
33

 Ibid., s. 232. 
34

 Ibid., s. 28. 
35

 Ibid., s. 32. 
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kring vad en megafon heter, så döper de föremålet för ”getskrämmaren”, efter vad man kan göra 

med den.
36

 Detta menar han visar att datorspel är en aktivitet som sker på sina egna premisser.  

Turkle
37

 menar att vi kan möta frågan kring digitala spel i skolan, och detta har även Linderoth 

fortsatt att resonera kring. Antingen kan vi förneka det, och fokusera på att simulerade modeller 

endast är en representation av verkligenheten, vilket är både begränsande och farligt. Tänkte vi så 

bör arbetet med digitala spel motarbetas. Eller så resignerar vi och accepterar simuleringar som 

något virtuellt. Det tredje sättet att bemöta digitala spel är att kritiskt granska dess modeller, och 

spelvärldar. Detta menar Turkle skapar möjligheter att föra en dialog kring hur saker egentligen går 

till, kontra hur det gått till i spelen. En sådan dialog kan föras mellan pedagogerna och eleverna 

under eller efter spelets gång. Det sistnämnde är det arbetssätt som både Turkle och Linderoth 

förespråkar och anser vara möjligt. 

Forskning kring digitala spel och internetanvändning i en hemmamiljö 

I studien ”A longitudinal study of the effects of Internet use and videogame playing on academic 

performance and the roles of gender, race and income in these relationships”
38

 har man valt att 

fokusera på hur internet och videospel påverkar 12-åringarns akademiska förmågor i Amerika, och 

om det beror eller ändras beroende på kön, ras eller ekonomiska förutsättningar. Studien 

genomfördes med totalt 482 ungdomar, varav 227 stycken var killar och 255 stycken var tjejer. 

Studien gick till så att de under 3 års tid fick, med hjälp av föräldrar eller vårdnadshavare, besvara 

frågor graderade i olika svarsalternativ, som berörde hur ofta de spelade videospel och hur ofta de 

besökta internet. Dom fick också besvara hur deras betyg såg ut, och föräldrarna fick besvara frågor 

om ekonomiska resurser. I studien framgick att Internet väldigt länge ansetts som den största 

lösningen på problemen i USA, det är en arena som alla ska kunna ha tillgång till överallt, och den ska 

kunna fyllas med värdefull information och lärdom för alla åldrar, oavsett kön eller ras. 

Internetanvändning i USA har ökat markant, och 2003 hade 93 % av alla klassrum en dator med 

internet i. Det allra flesta ungdomar som tillfrågades i studien trodde själva att internetanvändning 

var positivt för deras skolprestationer, och hela 71 % sa att de litade helt på internet som största 

informationskälla till deras skolprojekt, men de flesta föräldrar höll inte med om att det skulle öka 

skolprestationerna något.  

Enligt en undersökning i USA, som tas upp i samma studie, kallad HOMENETTOO, följde man en 

grupp barn och deras internetvanor i medelåldern 13 år under 16 månader. Där visade det sig att 

                                                           
36

 Ibid., s. 148. 
37

 Ibid., s. 252. 
38

 Jacksson, L. (m.fl.), A longitudinal study of the effects of Internet use and videogame playing on academic performance 
and the roles of gender, race and income in these relationships. Computers in Human Behavior. 27(1). 2011 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321000244X 2013-01-03. 
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deras skolprestationer inom till exempel läsning ökade stadigt mer än hos de som inte använde 

internet så mycket.  Detta var barn som annars låg under medelvärdet för skolprestationer i skolan, 

och därför blev slutsatsen att internet för barn i den situationen var mycket bra, det gjorde att de 

förmodligen behövde läsa mycket mer än de annars skulle ha gjort och därför ökade deras förmågor i 

detta. Trots att internet är en medialplats, är texten fortfarande överallt och man måste nästan läsa 

på varje internetsida för att förstå hur man ska gå tillväga. Frågan blev då om ungdomar som redan 

ligger bra till i skolan istället förlorar värdefull tid på internet, som de kunde använt till något mer 

akademiskt uppbyggande, eftersom de inte på samma sätt bygger upp sina färdigheter av detta. 

Efter denna studie var genomförd kom man fram till att tjejer använde internet och mobiltelefon 

mer, och att killar spelade mer videospel, samt att afroamerikaner använde internet överlag mindre. 

Den ekonomiska aspekten spelade roll så till den grad att i en familj med bättre ekonomi hade man 

tillgång till internet och videospel i en annan grad än hos familjer med sämre ekonomi.  

Ännu en studie har genomförts av Mitchell39, som gav 20 spelkonsoller till olika familjer för att sedan 

mäta familjemedlemmarnas interaktion med varandra. Resultatet blev att det stärkte familjen och i 

de flesta fall förde familjen närmare varandra. Familjen satt gärna tillsammans och spelade spel, 

vilket gjorde att de spenderade mer tid ihop än de hade gjort innan.  

Forskning kring digitala spel och IT i skolan 

Rosas m.fl.
40

, utförde en undersökning i en skola i Chile där de lät en grupp elever använda sig av 

pedagogiskt utformade spel på spelkonsoller, som sedan testades mot två kontrollgrupper på deras 

kunskaper, en kontrollgrupp från samma skola och en kontrollgrupp som kom från en annan skola 

och som inte hade hört något om undersökningen. Det visade sig att eleverna som fått använda 

spelen visade större framgångar på stavning och matematik än den grupp som gick på samma skola 

som dom, men med kontrollgruppen som kom från en annan skola var inte skillnaderna så stora. 

Sammanfattningsvis menade de att framgångarna inte hade någonting med spelen i sig att göra. 

Högskoleverket har finansierat ett projekt som heter ”lärande via informationsteknik” 41, där syftet 

var att skapa förståelse för samt beskriva hur barn i olika förskolor och de första åren i grundskolan 

lär med samt hanterar ny teknik. Man hade även gjort vissa delstudier där man fokuserade på hur 

barnen skapade med hjälp av IKT, hur de kunde beskriva sina erfarenheter och ge mening åt texter 

och bilder, samt hur deras skriftspråksutveckling påverkades av detta arbete. Detta projekt 

                                                           
39

 Mitchell, E. The dynamics of family interaction around home video games. Special Issue: Personal computers and the 
family. Marriage and Family Review, 8(1-2), 1985. 
40

 Rosas, R. (m.fl.), Beyond Nintendo: Design and assessment of educational video games for first and second grade 
students.  Computers & Education, 40, 2003, s. 71–94. 
41

 Alexandersson, M. (m.fl.), ”Dra den dit å lägg den där!” En studie om barns möten med datorn i skolan. (IPD-rapporter 
2000:15). Göteborg, 2000. 



 15 

genomfördes vid 3 skolor under ett års tid. Eleverna fick använda sig av olika program att arbeta i, 

såsom olika skalprogram, ordbehandlingsprogram samt ritprogram. Vanligt för alla program var att 

de blandades med inslag av animationer, uppläsningar, bildspel och textstycken. Det visade sig att 

programmen var utformade utifrån två olika nivåer, en som är regelmässigt möjlig eller omöjlig och 

en som är på en gestaltande metaforisk nivå. Det var inte alltid tydligen för barnen vad som lärdes ut, 

eller vad programmen gick ut på. Barnen kunde ibland orientera sig i programmen och genomföra 

uppgiften utan att alltid förstå vad de gjorde. En slutsats från denna studie var att lärarna borde 

fokusera mer på elevernas samspel.   

När det kommer till användandet av IT och digital teknik i skolan tar Säljö, i en teoretisk diskussion av 

IKT i skolan, upp flera intressanta punkter på hur de kan användas, samt vad det har för effekter på 

undervisningen
42

.  Att kunna visualisera sådant som förut inte varit synligt, är en aspekt som Säljö 

menar är en fördel med den digitala tekniken, likaså att kunna simulera verkligheten. Detta 

mobiliserar fler sinnen än vad en text kan göra. Dessa simuleringar blir ibland så verkliga att till 

exempel piloter som varit med om olyckor under sina övningar i simulatorn känner stort obehag 

efteråt43. Främst menar dock Säljö att kommunikationen i klassrummet kommer ändras med 

införandet av datorer. Han menar också att IT är en logisk förklaring till människans strävan efter att 

kommunicera med andra44. Han menar att internet är en plats där vi kan spela spel och delta i 

seminarier som vi i vår fysiska miljö skulle ha svårt att delta i. Vi kan få tillgång till virtuella 

mötesplatser för många olika intressen. Säljö menar att IT är en övergång till nya produktionsformer 

och arbetsformer, där människan inte förväntas bara läsa utan även kunna skriva och dokumentera 

sina upplevelser i olika verksamhetssystem.45 

Forskning kring spel, datorer och kunskap 

Det har även gjorts flera studier som berör frågan kring digitala spel eller konventionella spel. 

Antonietti och Mellone
46

 har gjort en av dessa studier, som visar att det inte egentligen fanns någon 

skillnad mellan digitala spel och konventionella spel, utan att de förmågor man sägs uppnå beror på 

spelen man får möjlighet att spela, och inte på informationstekniken i sig. Ko47 gjorde en liknande 

studie där han undersökte barns slutledningsförmåga med två olika varianter av spelet memory, 

                                                           
42

 Säljö, Roger. Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma, s. 145, 2000. 
43

 Ibid S 146. 
44

 Ibid S 240. 
45

 Ibid S 241. 
46

 Antonietti, Alessandro., & Mellone, Rosa. The difference between playing games with and without the computer: A 
preliminary view. The Journal of Psychology, 137(2), s. 133–144, 2003. 
47

 Ko, Seonjy. An empirical analysis of children's thinking and learning in a computer game context. Educational Psychology, 
22(2), s. 219–233, 2000. 
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varav en vad digital. Slutsatsen var att eleverna främst ville spela den digitala, men deras 

slutledningsförmåga visade likadana framsteg oberoende på vilket spel de spelade. 

Forskningsprogrammet ELOIS 3
48

 – elever, lärare och organisationer kring informationsteknik i 

skolan, har genomfört ett treårigt projekt där syftet var att ge en bild av skolans aktuella IT-

användning. Områden som de fokuserade på var: inlärning, lärar- och elevroller, arbetssätt och 

organisation. Rapporten kring forskningen har visat att stat och kommun sammanlagt gjort 

satsningar för 500 miljoner kronor i syfte att implementera datorteknik i skolan. På grund av att det 

fattades pedagogisk förankring samt att vissa datortekniska tillämpningar inte var avsedda för 

verksamheter i skolan fick många av dessa satsningar dock inte det genomslag som man hade först 

hade hoppats på. 

Det finns dokumenterade resultat från flera olika länder där arbete med digitala medier fungerat 

mycket bra. I Japan
49

 använder man NO-lektionerna till ett tillfälle då eleverna får arbete med 

handdatorer eller mobiltelefoner. De kan arbeta utomhus och ta kort på de plantor de ska studera, 

lägga upp dessa kort på nätet och arbeta utifrån undervisningsmaterial som de har online. I samma 

studie kan man även läsa om hur man i Hongkong har man ett cyberart projekt, som går ut på att 

elever får ta med sig sina laptops till studiebesök, för att sedan måla av allt de ser på tryckkänsliga 

digitala ritbord.   

Enochsson
50

 studerade elever i årskurs 4 och deras internetanvändande. Eleverna hade i genomsnitt 

tillgång till att arbeta med datorerna 1-2 gånger per dag, en genomsnittstid på 3 timmar per vecka. 

Studien visar fyra tydliga resultat. Det första resultatet berör elevers vana vid det mediala – de rör sig 

med van hand runt på internet och behöver inte fråga om hjälp för att ta sig fram. Det andra 

resultatet rör elevers lärande. De behöver handledning för att utveckla sina kompetenser i 

internetsökning, vilket innefattar både praktiska kunskaper men också kunskap kring vad som är 

meningsfullt att söka efter. Det tredje resultatet är relaterat till elevernas kön. Det visade sig att 

pojkar visade upp en mycket tydligare kompetens i att verbalisera sina kunskaper än flickor. Det 

fjärde resultatet handlar om elevernas reflektioner över internets trovärdighet. De var något de 

behövde hjälp att utvecklas i. 

                                                           
48

 Riis, U., IT I skolan mellan vision och praktik – en forskningsöversikt. Stockholm: Skolverket. 2000. 
49

 Cavanagh, S. Education Week, Technology counts’04, global Links: Lessons from the world, American Education’s Online 
Newspaper of Record. 2004. http://www.edweek.org/media/ew/tc/archives/TC04full.pdf 2013-01-03. 
50

 Enochsson, A., Meningen med webben - en studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass. (Diss.), 
Karlstads universitet, Karlstad. 2001. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 Enligt företrädare för ett sociokulturellt perspektiv är synen på kunskap som distribuerad mellan 

människor och deras miljöer, såsom objekt och artefakter, central
51

. Mening beskrivs som något som 

konstitueras mellan människor och deras miljöer, och i detta är användandet av intellektuella och 

fysiska redskap av stor vikt.  Där menar Säljö att språket är vårt största verktyg.
52

 Enligt detta synsätt 

skulle det digitala verktyget kunna vara ett fysiskt objekt för lärande. I användandet av digitala spel 

kan interaktionen mellan spelaren och ”spelet”, eller ”datorn”, vara ett medel samt en plattform för 

att skapa kunskap, liksom interaktionen mellan människor på ett annat sätt är ett medel och även en 

plattform för att skapa kunskap, till exempel när spelare samtalar med varandra om sina upplevelser 

eller frågar varandra om hjälp. Det är i den interaktionen som kunskap bildas, prövas och testas.  

Jag tänker anlägga ett perspektiv som också bygger på Vygotskijs och Säljös teorier om lärande som 

något som skapas i interaktion mellan till exempel individer och olika sociala grupperingar. De menar 

att kulturen och omgivningen som har störts betydelse för hur individens lärande och utveckling sker. 

Språket är enligt den teorin den viktigaste artefakten i lärandet.  

Sociokulturellt lärande 

I min forskning kommer jag utgå från ett sociokulturellt perspektiv, för att ge min studie en bredare 

teoretisk inramning. Enligt företrädare för detta perspektiv är synen på kunskap som distribuerad 

mellan människor och deras miljöer, såsom objekt och artefakter, central.53 Mening beskrivs som 

något som konstitueras mellan människor och deras miljöer, och i detta är användandet av 

intellektuella och fysiska redskap av stor vikt. Där menar Säljö att språket är vårt viktigaste redskap.54 

Enligt detta synsätt skulle det digitala verktyget kunna vara ett fysiskt redskap för lärande, och det 

gör att det är av stor relevans för min studie. 

Ett av Vygotskijs mest kända begrepp skriver Gunilla Lindqvist  55 är praxis-begreppet. Han menar att 

en praxis är en verksamhet av ett bestämt slag som arbetar med speciella artefakter. En praxis, 

miljön hemma, är inte densamma som praxisen skolan, och lärandet i dessa miljöer sker och är olika. 

När ett lärande överförs från en praxis till en annan kan det ofta uppstå problem, menar Vygotskij. 

Att spela digitala spel hemma och att spela dem i skolan är två skilda saker och två skilda typer av 

lärande. Detta kan man tolka som man att man inte lär sig samma saker när man till exempel spelar 
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 18 

hemma som när man spelar i skolan, och det skulle kunna göra digitala spel användbara på olika sätt. 

Även hans teori om kreativitet är välkänd
56

 och han menar att alla människor är skapande individer 

möjliga att skapa och leva i kreativitet.
57

 ”Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av 

rikedomen och mångfalden i människans tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör 

det material som fantasikonstruktionerna byggs av.”
58

 Han menar vidare att det är barnens 

erfarenheter, kunskaper och värderingar kring ett visst tema som blir det materiel varifrån barnet 

kan skapa en viss lekaktivitet eller berättelse. Detta är den lagbundenhet som styr den kreativa 

processen. Detta är relevant för min studie då eleverna ges tillfälle att själva använda sin kreativitet 

och fundera kring hur de skulle skapa ett eget spel om tillfälle gavs. Att komma på olika typer av 

lösningar och att kunna se olika scenarion innan de händer, vilket spelaren får öva sig i när de spelar 

digitala spel, är en typ av kreativitet som behandlas i min studie.  

Om man studerar Säljö, så talar han om artefakter
59

 som något som hela vår vardag är fylld av, och 

som är en del av den kultur vi lever i. Vår kultur menar Säljö är den uppsättning av idéer, värderingar, 

kunskaper och andra resurser som vi förvärvat genom interaktion med världen via en mängd olika 

artefakter.60 Artefakter är ”olika verktyg, instrument för mätning, vägning och liknande, olika former 

av informations- och kommunikationsteknologi, fortskaffningsmedel och annat”.
61

 Digitala spel anser 

jag kan räknas in som en artefakt i dagens samhälle. 

Säljö diskuterar även hur barn lär sig i olika situationer. Han menar att den primära socialisationen, 

den som äger rum i en mindre gemenskap som familjen och hemmet, är det plats där de mest 

grundläggande färdigheterna lärs in. I den miljön kan man lära barnen genom att påminna dem om 

saker de varit med om förut och dra paralleller till sådant man vet att barnen redan kan. De man ska 

lära sig sker i samma stund som man genomför det, man lär sig matlagning genom att laga mat, och 

att spela ett spel genom spelets gång. I den sekundära socialisationen, den som äger rum i mer 

institutionaliserade former såsom skolan, har lärandet en annan form. Där är inte pedagogerna lika 

bekanta med barnen och lärandet har en rutin som inte finns i hemmet.62 En inte så central del av 

vad Säljö tagit upp i sina undersökningar, men som jag tycker är intressant att lyfta fram i relation till 

min studie, är hans syn på lärande som både gott och ont. Han lyfter fram flera lärandesituationer 
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som kan ses som destruktiva.
63

 Frågan blir därför inte om man lär sig något i en situation utan vad 

och hur man lär sig i den situationen. 

 

  

                                                           
63
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4. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka vad elever i årskurserna 3-6 anser om lärande 

genom digitala spel.  

För att ta reda på det har följande frågeställningar formulerats:  

 Hur uttrycker elever sig kring vad de tycker att de lärt sig genom att spela spelen skylanders 

och minecraft?  

 Vad skulle eleverna vilja lära sig när de spelar digitala spel?  
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5. Metod 

Metod för datainsamling 

Jag har valt att studera vad elever själva anser att de lär sig via digitala spel, i det här fallet spelen 

Skylanders och Minecraft, genom samtalsintervjuer. Att de ska ha spelat samma spel ger en helhet 

till intervjuerna och underlättar för mig när jag ska samtala med eleverna, eftersom jag vid samtalen 

vill kunna vara så delaktig och förstående som möjlig, och det innebär att även jag ska vara insatt i 

spelen. Trots att jag vet att enskilda intervjuer kan vara svårare för barn och ungdomar, valde jag det 

mot en gruppintervju eftersom risken där kunde varit större att eleverna skulle anpassat sig efter 

varandras svar. Jag valde att använda mig av intervjuer eftersom det var de arbetssätt som jag ansåg 

bäst kunde svara på mina frågor, och även ge möjligheten till oväntade svar, som Esaiasson m.fl. 

menar en enkätundersökning på samma sätt inte kan ge.64Det viktiga var att ta reda på vad eleverna 

ansåg, och hur de kunde resonera kring vad de uppfattat att de lärt sig genom dessa spel. Eftersom 

jag ville studera den kunskap som eleverna ansåg förmedlades via spelet, upplevde jag det bäst att 

samtala med dem själva, och en samtalsintervju är enligt Esaiasson m.fl. ett bra val ”när vi vill veta 

hur människor själva uppfattar sin värld”.65 En samtalsintervju gav mig även tillfället att kunna 

komma med uppföljningsfrågor på saker som eleverna sa som var extra intressanta
66

. Detta var 

”respondentintervjuer”, där mitt fokus låg på hur dessa elever uppfattat spelet och deras 

nyförvärvade kunskap. Eleverna i sig var utbytbara, och inte valda på grund av någon slags expertis. 

Detta gjorde även att jag lätt kunde byta ut någon av eleverna om det av någon anledning skulle bli 

nödvändigt.67 Intervjuerna var halvstrukturerade, där enbart huvudfrågorna var bestämda. Detta 

valde jag för att lättare öppna upp med eleverna, för att få en mer lättsam atmosfär, och för att få 

deras förtroende, vilket underlättade samtalen. Jag ville att de hela tiden skulle känna sig motiverade 

att berätta om sina upplevelser för mig.68 

Urval 

I min urvalsgrupp av elever valde jag elever från åldern 9 till 12 år. Urvalsgruppen bestod av både 

flickor och pojkar. Eleverna i urvalsgruppen var främmande för mig, men jag hade sedan innan tagit 

reda på att eleverna var bekanta med spelet, det var så att säga ett kriterieurval. Deras färdigheter 

eller intresse av spelet hade ingen effekt på om de deltog eller inte, jag ville hellre att eleverna skulle 

ha skiftande intresse för spelen, eftersom det inte var deras intresse vi skulle prata om utan deras 
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syn på förvärvad kunskap. Eleverna valdes från tre slumpmässigt utvalda skolor som jag inte hade 

någon kontakt med sedan innan. Genom att göra så blev eleverna mer slumpmässigt geografiskt 

utvalda och representerade ett större område. Detta skulle kunna betyda att jag nådde ut till fler 

elever med skilda erfarenheter än om jag valt elever från samma kultur och skola. Detta är även gjort 

medvetet för att försöka öka chanserna till ett representativt urval.
69

 

Genomförande  

För att genomföra min studie, har jag använt mig intervjuer med sammanlagt 12 elever, som alla 

spelat och varit insatta i två gemensamma spel, nämligen spelen skylanders och minecraft. Eleverna 

valdes ut och jag kontaktade deras vårdnadshavare då samtliga var under 18 år gamla. De fick en 

lapp hemskickad med information kring mig och min studie, dess syfte och den roll deras barn skulle 

spela i den.  Efter att jag samlat in vårdnadshavarnas godkännande, startade jag mina samtal med 

eleverna.  

Under intervjuerna förde jag inga egna anteckningar, utan spelades endast in samtalen. Detta gjorde 

jag för att jag ville ha så mycket fokus som möjligt på de jag intervjuade. Eftersom det var barn jag 

arbetade med, visste jag från erfarenhet att fokus var en kärna i att få ett samtal att fortsätta. Jag 

ville inte heller distrahera dem med ännu ett moment utöver det vanliga. Jag har träffat dem alla 

personligen, en åt gången, i lugna och avskilda miljöer där samtalen ska kunna äga rum ostört. Detta 

var även miljöer som eleverna kände sig hemma och trygga i. För att kunna genomföra detta hade 

mina besök planerats med elevernas lärare och andra ansvariga som såg till att vi förseddes med 

lokaler och tid. 

Databearbetning 

Efter mina intervjuer med eleverna startade jag med att transkriera allt inspelat material, vilket jag 

gjorde i omgångar. Först lyssnade jag våra samtal och transkriberade de generellt, för att få vad vi 

sagt på papper, och för att få en överblick. Jag transkriberade varje samtal för sig, och lät sedan det 

skrivna samtalet ligga i egna mappar för att inte förväxla någonting. Efter detta lyssnade jag på 

samtalen igen och transkriberade våra samtal utifrån mina forskarfrågor. Det som jag fått fram via 

intervjuerna jämfördes även med vald litteratur. 

Då transkriberingen var klar gick jag igenom det nedskrivna materialet samtal för samtal. Jag startade 

med att ta reda på allt det som eleverna ansett att de lärt sig genom spelen, och formade detta till 

ännu ett nytt dokument. Efter det jämförde jag vad jag kommit fram till med de fyra olika typer av 

kunskap som jag valt att dela in mina resultat i, allt enligt Collins och Browns teorier. Då mina resultat 
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var väldigt omfattande, valde jag efter det ut de mest centrala i vad eleverna kommit fram till, och 

använde i min studie. 

Analysverktyg 

I analysen av intervjusvaren har jag använt mig av Collins och Brown som menar att det finns fyra 

olika typer av kunskap. Enligt dem tillhör all kunskap som eleverna ska tillgodose sig olika 

sammanhang, kulturer och kontexter, och måste läras in i den kulturen. På det sättet krävs det ett 

slags lärlingskap för eleverna, där de får lära sig saker utifrån ”verkliga” situationer. 

Inlärningsprocessen menar de bör vara aktiv, och det är viktigt att man i lärandeprocessen 

medvetandegör i viken kontext/kultur som eleverna själva sätter in kunskapen i. 

1. Fakta, den kunskapen man till exempel kan läsa sig till i läroböcker. Kunskap som 

information. Spelaren kan i spelets gång lära sig mycket som sägs eller berättas, 

kunskap om historia, språk eller något liknande. 

2. Algoritmer, en metod att lösa problem genom att följa bestämda steg och riktlinjer. Ett 

mönster som spelaren kan känna igen och använda gång på gång när de möter samma 

problem eller motstånd.  

3. Kontrollstrategier, för att reglera och kontrollera deras problemlösaraktiviteter. En 

strategi som spelarna i digitala spel kan använda när de vill kontrollera att de gjort ett 

rätt val eller gått åt rätt håll. 

4. Lärandestrategier, strategier för hur man kan lära sig. I spelet kan det handla om för 

att ta reda på hur man ska göra härnäst.  

Inom digitala spel upplever jag att dessa olika kunskaper används ofta. Faktakunskapen används för 

att lära sig ett nytt spel, man får gå igenom en inledning eller träningsläge för att få veta vad alla 

knappar ska användas till och så vidare. Algoritmerna och kontrollstrategierna kan återkomma ofta 

då ett spel följer ett visst mönster som man måste återvända till för att kunna lösa uppgifterna, som 

Squire menar. Inom Collins och Browns teori är det sociala av stor vikt. De hävdar att det är viktigt att 

lärmiljön kan återskapa situationer som eleverna verkligen kan komma att råka ut för, så att de 

känner att de får ett meningsfullt lärande.  Detta menar de är enkelt att återskapa med hjälp av 

digitala spel, eftersom man numera kan återskapa miljöer och situationer på ett mycket mer 

trovärdigt sätt för eleverna än man kunde göra tidigare. 

Validitet 

Validitet kan definieras på flera olika sätt, och de tre vanligaste brukar enligt Esaiasson m.fl. vara ”1) 

överenstämmelse mellan teoretiskt definition och operationell indikator 2) frånvaro av systematiska 
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fel; och 3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter”. I min studie betyder det att jag är säker på att det 

som jag skrivit att jag velat ta reda på i mina intervjuer också är det som mina resultat visar på, och 

ingenting annat. Vidare har jag varit noggrann med att leta efter återkommande fel eller misstag i 

min studie, samt se till att min frågeställning överensstämmer väl med det sätt jag valt att utforska 

den på, att det går att ta reda på det jag vill veta genom den metod som jag valt.
70

 Essaiasson menar 

vidare att man bör skilja på olika typer av validitet, begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Alternativ 

1 räknas som begreppsvaliditet och de övriga som resultatvaliditet. Dessa används även olika, då 

begreppsvaliditeten kan börja mätas så fort vi bestämt våra teoritiska begrepp, medan 

resultatvaliditeten endast går att mäta när det empiriska fältarbetet är genomfört. När de teoretiska 

begreppen befinner sig nära det som ska mätas, är problematiken med validitet inte så stor, det är 

först när avståndet mellan begrepp och empiri ökar som det blir ett verkligt stort problem. Man kan 

fråga sig om det är möjligt att ta reda på vad som lärs ut i en viss skola genom att fråga eleverna rakt 

upp och ner, deras åsikter är ju enbart det som de upplever och inte alltid den faktiska sanningen.
71

 

Det krävs även en god reabilitet för att kunna uppnå en god resultatvaliditet, vilket jag strävat efter i 

mitt arbete, genom att bland annat anteckna så mycket som möjligt av mina slutsatser och 

funderingar, spela in alla intervjuer för att vara säker på vad som sades och verkligen vara noggrann 

med att gå igenom alla frågor med de elever jag intervjuade så att de visste vad vi pratade om.  En 

bristande reabilitet återfinns ofta i arbeten med dåligt förda anteckningar, slarv, hörfel eller 

missförstånd i intervjuer samt matematiska fel i uträkningar. Det handlar vidare inte bara om att ha 

ett gott mätinstrument, utan även att vara så noggrann man kan när man använder sig av det.72  

Etiska aspekter 

I genomförandet av min undersökning är en viktig del att jag är noga med de etiska aspekter som är 

relevanta för studier av litteratur och forskning.73 Det finns fyra grundläggande regler för 

forskningsverksamhet, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet. Informationskravet betyder att jag som forskare är skyldig att förklara för alla 

deltagare deras roll i min forskning, vad min forskning handlar om samt att de har rätt att säga nej till 

sitt deltagande när som helst under forskningens gång.  
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Jag har samtalat med alla elever om deras roll i mitt arbete, samt lämnat ut en informationsblankett 

till deras vårdnadshavare i samband med godkännande av deltagande. Samtalen har hela tiden varit 

helt frivilliga, och eleverna har kunnat sluta delta när de vill. 

Samtyckeskravet betyder att jag som forskare måste inhämta ett godkännande från de deltagande på 

att dessa vill medverka i min forskning. Är personen under 18 år, som i denna forskning, måste ett 

godkännande från vårdnadshavare även inhämtas. Detta har jag försökt uppfylla genom att skicka ut 

blanketter till alla vårdnadshavare där de har fått godkänna sina barns deltagande. Jag har inte 

intervjuat några barn som inte fått ett godkännande från sina vårdnadshavare.  

Konfidentialitetskravet betyder att alla som deltar i forskningen på något sätt, och som har möjlighet 

att komma åt uppgifter som kan vara känsliga för deltagarna, bör skriva under förbindelse kring 

tystnadsplikt. Det har enbart varit jag som har haft tillgång till uppgifter som på något sätt kunnat ses 

som känsliga, så någon förbindelse om tystnadsplikt har inte varit nödvändig för någon annan.  

Nyttjandekravet betyder att all information jag får in under min forskning enbart får användas för 

denna forskning, och inte till några andra syften. Jag har inte låtit någon annan ta del av mina samtal 

med eleverna, och tänker inte själv heller använda dessa för något annat syfte än denna uppsats. 

Jag har som forskare har också ett ansvar att se till att min forskning blir publicerad och tillgänglig för 

andra forskare. Jag är upphovsman till min text, men kunskapen ska kunna nå alla, och ägs inte av 

någon.
74

 Därför måste jag se till att min studie kan läsas av de som vill, och att den inte undanhålls 

andra forskare på området. Det är viktigt att jag som forskare ställer mig objektiv till den litteratur 

och forskning jag möter oavsett personliga åsikter och ställningstaganden.75 Jag får inte välja att 

framställa ett resultat mer attraktivt för läsaren än det andra, utan måste vara vaksam för att läsaren 

själv får ta del av resultaten och bilda sig en egen uppfattning. 

Metodreflektion 

När intervjuerna var gjorda insåg jag att jag kunde gjort på flera andra sätt som också skulle gynnat 

mina frågeställningar. Jag var redan innan intervjuerna insatt i spelen, men för att eleverna skulle fått 

en chans att riktigt visa vad de pratade om kunde vi ha satt oss ner och spelat tillsammans även 

under intervjun. Jag fick tillräckligt med material via det arbetssätt jag redan valt, men jag hade 

kunnat fördjupa arbetet genom att ta med det ovan nämnda exemplet.  

Urvalet fungerade väl och även om jag inte kan vara säker på att jag skulle fått samma resultat med 

en annan urvalsgrupp upplever jag att validiteten var god och att urvalet var så väl utvalt som 
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möjligt. Jag valde att intervjua elever som jag inte kände sedan tidigare, eftersom det annars blir 

svårare att upprätthålla en vetenskaplig distans. Att välja personer jag känner kan göra att jag i 

intervjuerna tar för mycket för givet i våra samtal, och inte frågar så detaljerat som jag borde göra.
76

 

De positiva med arbetssättet är att jag känner att jag verkligen uppnådde de jag ville genom att 

samtala med barnen. Jag fick ta del av deras perspektiv och eleverna vågade samtala om vad de 

tyckte kring lärande, och vad de tyckte att de lärt sig. Jag känner även att det var ett obeprövat fält 

att arbeta vid, då många forskare studerat digitala spel och dess effekter, men det är inte lika många 

som forskat på vad barnen själva anser att de lär sig av digitala spel.   

Det svåraste med arbetssättet var tiden. Dessa intervjuer var inte av den sort som kan gå så fort, 

utan det tog ett tag innan eleverna vågade öppna upp sig och samtala med mig kring mina frågor på 

ett informativt sätt. Det var mitt ansvar att inte avbryta dessa elever, utan ge dem den tid de 

behövde för att få fokus och för att kunna behålla det under intervjuns gång. Utmaningen med 

samtalsintervjuer, är precis som Esaiasson m.fl. skriver, att lyckas komma så nära de man intervjuar 

som möjligt så att man verkligen kan fånga in deras tankevärld.77 Även transkriberingen av 

intervjuerna tog mycket tid och det krävdes noggrannhet och fokus för att inte missförstå vad som 

sades eller slarva i det arbetet.  
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6. Resultat och analys 

I sammanställningen av mina resultat använder jag Collins och Brown som definierar fyra olika 

typerna av kunskap: fakta, algoritmer, kontrollstrategier samt lärandestrategier. 
78

 

Skylanders  

Fakta 

Enligt min empiriska data finns det resultat som gör att det går att utläsa att eleverna anser att de 

lärt sig grundläggande fakta kring styrka och taktik genom att ha spelat skylanders. Att det krävs 

något mycket starkt för att ha sönder något som är hårt som sten, var något som de tyckte att de lärt 

sig. Det var många elever som tog upp att de tyckte att de lärt sig ha sönder saker, och att de tillslut 

kunde dra slutsatser och förstå vad som krävdes för att ta sig igenom en viss passage.  En elev 

uttryckte det som att: ”Man får ju lära sig hur man har sönder saker. Typ att det krävs en jätte för att 

kunna ha sönder sten för han är stark nog”.   

Under mina intervjuer med eleverna blev det många samtal om de fyra elementen, och eleverna 

själva ansåg att de lärt sig mycket mer om elementen än de kunde innan. Bara det att de nu kunde 

benämna alla var ett stort framsteg enlig eleverna själva. Dessa olika element nämndes om och om 

igen under spelets gång och flera elever menade att de fått en ny förståelse för de olika elementen, 

vilket följande citat hänvisar till: ”Man måste ha gubbar från alla kategorier för att klara sig, man 

måste ha alla elementen som luft och jord och eld och vatten.” Eleverna hänvisade själva detta som 

en typ av kunskap de lärt sig, precis som Collins och Brown skriver att det är när de förklarar fakta 

som en av de fyra olika typerna av kunskap.79 

Då spelet behandlade alla de olika elementen, blev det också en naturlig del att spelet behandlade 

frågor som rörde naturvetenskap. En del elever tyckte att de lärt sig saker som hur man släcker en 

eld till exempel: ”Man kan inte använda alla element på varandra, liksom, men har man en 

vattengubbe kan man ju släcka eld i alla fall”. Även de elever som hade vetat om de tidigare tog upp 

detta som ett exempel på saker man lärt sig och kommit ihåg efter spelets gång. Det är även 

intressant att notera att under mina intervjuer så använder eleverna namn på spelets gubbar som 

egentligen inte finns. ”vattengubbe” är ett eget påhittat ord som rör de gubbar som arbetar med just 

elementet vatten. Detta kan man studera i ljuset av Linderoths studier, och hur han beskriver de två 

killarna som döper en grammofon för ”getskrämmaren” utefter dess egenskaper.80 Precis som han 
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beskriver har dessa elever skapat egna ord, något han menar är en egenskap de lär sig genom digitala 

spel.  

Algoritmer  

Det som eleverna talade mest om kring spelet skylanders var hur de fått lära sig klara av banor 

genom specifika mönster. Vissa gubbar klarade av vissa uppgifter och man fick lära sig deras 

förmågor en efter en.  Eleverna menade att de lärt sig tolka dessa mönster i banorna och även koppla 

problemen till specifika gubbar som kunde lösa det åt dem. 

”Just nu är det jättejobbigt, för jag har fastnat och jag måste ha en dödsskylander för 

han är den enda som kan klara banan jag är på. Det är en massa spindlar överallt och så 

fort jag dödar dem kommer det fler och de förstenar mig, så jag måste ha en 

dödsskylander som bara kan gå in där och döda alla på en gång” 

Detta citat är från en flicka som genom att återigen och återigen möta samma problem tillslut lärt sig 

mönstret för banan och hur hon ska ta sig igenom det, hon har stött på en typ av algoritm. 

Kontrollstrategier 

Eleverna sa vidare att de lärt sig att det inte alltid gick att lita på tidigare erfarenheter, utan de fick 

testa sina kunskaper om och om igen för att se om det som de trodde verkligen stämde. Eleverna 

kunde ibland klara sig igenom banor med gubbar som de inte först trodde var starka nog för 

uppdraget, och när man körde fast var det många elever som sa att man fick kontrollera om det man 

trodde var lösningen verkligen var det. Ibland fick man som en elev uttryckte sig ”testa med olika 

gubbar, ibland kan ju en annan gubbe än man först trodde klara uppdraget också. Men oftast inte”. 

En annan elev hade samma problematik och sa att: ”Jag har fastnat, och nu har jag testat med alla 

gubbar jag har men alla bara dör eller blir förstenade, ingen av dem kommer vidare. Så jag behöver 

en ny”. Denna elev har gått igenom en typ av destruktiv lärandesituation81, som Säljö menar, men 

har även i den lärt sig någonting, i det här fallet att det krävs en annan typ av gubbe för att komma 

vidare i spelet, man måste arbeta med ett annat element.  

Det fanns inte fler vägar än en i spelet, och kom man vidare på den kunde man direkt veta att man 

gjort rätt. Detta sa i princip alla elever jag samtalat med och det var en klar riktlinje för dem i 

spelandet: ”kommer man vidare har man ju gjort rätt”. Detta var en av kontrollstrategierna som 

spelarna använda sig av.  
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Lärandestrategier 

Något som eleverna nämnde som mycket positivt var den hjälp de fick av spelet när de fastnat i form 

av små textrutor på sidan om skärmen, vilket jag tolkar som en lärandestrategi. Säljö talar om språket 

som vårt främsta redskap i lärandet, och under spelandet gång var språket till hjälp för eleverna att 

ta sig vidare, och då både i skriven och i talad form.82 Det var interaktionen mellan spelet och 

spelaren som blev medlet för att lära sig något nytt, precis som Säljö skriver om. Interaktionen gjorde 

att spelare visste hur de skulle ta sig vidare. En del gubbar talade också, men det var främst i syfte att 

vara roliga eller söta. Spelarna kunde gå väldigt lång tid utan synbar hjälp från spelet.  

”Dom pratar inte mycket. Alltså ibland står det ju typ lite hjälp om man har fastnat och 

inte kan komma vidare. De pratar ibland med varandra också men då är det bara text 

typ. Det är inte mycket” – Flicka, 9 år.  

Att låta spelet vila och göra något annat var även de en lärandestrategi nämnd. Många elever 

upplevde att de körde fast och blev som blinda för lösningarna. Ända sättet att komma vidare då var 

att stänga av och spela igen vid en annan tidpunkt, och oftast såg de lösningen då. En elev påpekade 

de och sa att: ”Spelet är svårt, och ibland tröttnar man bara. Då spelar jag inte på länge, och sen 

nästa gång går det ofta bättre”.  

Att fråga vänner om hjälp var också något som de hade förstått var en bra väg till att lära mer. Många 

elever samtalade med varandra och kunde känna igen sig i samma problem och ge tips på lösningar. 

Problemet där var för de elever som kommit längre än sina vänner själva. En elev sa till exempel att: 

”Det är ju inte bara jag i familjen som spelar så jag kan ju fråga om hjälp av typ min brorsa, men jag 

har kommit längst så det är ingen hjälp egentligen, heh”. Att vara fler i familjen som spelade hade 

kunnat vara mycket bra, men inte om man låg först som den här eleven. Detta sätt att tänka och 

spela visar även att Mitchells studie, att familjesammanhållningen och kommunikationen ökar med 

hjälp av tvspel, fortfarande kan vara aktuell.83 Är det fler personer i samma familj som vill spela 

samma spel är det ett naturligt steg att hela familjen så småningom kan tänkas samlas och fundera 

kring dessa frågor ihop.  

Eleverna visste att spelet var svårt och den bästa vägen till att komma vidare ibland var att bara 

fortsätta leta och leta tills man hittade det. En elev förklarade situationen såhär: ”Alltså..ibland fattar 

man ingenting. Och fastnar. Då får man bara kolla runt och vänta och vänta och vänta…och sen hittar 

man vart man ska. Men det kan ta tid ibland”. Detta var vanligt och alla elever sa sig ha stött på 
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denna situation. De menad att det var något man lärde sig i de flesta spel, att lösningen oftast finns 

där bara man tittar ordentligt.  

Det var inte självklart för alla elever hur man använda kontrollerna och hur man styr figurerna i 

spelet, vilket enligt dem gjorde det svårt till en början. Enligt tidigare forskning jag tagit upp som rör 

studien HOMENETTOO är det väldigt olika beroende på ekonomi, ras och kön hur mycket vana man 

har attanvända digitala medel, som spel eller internet, vilket även här gjorde att vissa elever redan 

från början hade större förutsättning att klara av spelet lättare än andra elever, som hade mindre 

erfarenhet. Man skulle därför kunna se arbetet med digitala spel som ett arbete med att överskrida 

gränser i skolans värld, både när det gäller hemförhållanden och kön. En del figurer används olika och 

då får man använda kontrollerna olika också. En del elever var vana vid liknande spel och förstod rätt 

snabbt hur det fungerade, men flera elever menade att det var någonting som de hade lärt sig 

genom spelets gång. Ju mer de lärde sig om hur kontrollerna fungerade, ju lättare blev spelet och 

problemen de stötte på att lösa.  

”Man får först lära sig hur man styr gubbarna, det kan vara lite svårt att komma ihåg men 

efter ett tag går det. Det finns vissa knappar för hur man flyger och hoppar och så”. Om man 

använder knapparna på olika sätt kan man lösa saker olika liksom, och kanske snabbare. Den 

här eleven förklarar att det allra första i spelet är att lära sig hur kontrollerna fungerar, men 

att det också är en av de saker som är svårast att komma ihåg. Han påpekar även att 

resultatet kan bli olika beroende på hur man använder kontrollen, vilket gör att detta måste 

vara en pågående läroprocess i hela spelet. 

Minecraft  

Fakta 

Engelska var något som många sa ha lärt sig mycket om i spelet minecraft. Flera elever gav exempel 

på ord som de lärt sig, och en del menade att de lärt sig uttalet bättre när de fått höra det sägas mer. 

En del elever hade reflekterat kring detta så mycket att de medvetet valt att ha spelet på engelska, 

bara för att lära sig mer av det, och en elev sa att: ”Man kan ju välja att ha spelet på svenska, men 

engelska är roligare, och så lär man sig mer då ju. Svenska kan jag ju redan”. Språket i spelet valdes 

inte av den eleven på grund av vad som var enklast, utan efter vad han eller hon inte kunde än, och 

ville lära sig. Språket valdes också för att det var roligare att spela på engelska än på svenska, och 

Linderoth har tagit upp detta när han menar att just en underhållande form faktiskt förbättrar 

lärandet för eleverna.  
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”Ja, jag har ju lärt mig vad får är på engelska. Det är sheep. Och en rödsten, som man 

kan bygga med, det är redstone. För röd, är red, och stone, är sten. Så då har jag ju lärt 

mig både sten och röd också då” 

Det här citatet visar att eleverna själva säger sig ha gått från att kunna endast ett språk, 

svenska, till att nu kunna två, nämligen svenska och engelska. Även om det handlar om 

enstaka ord som i det andra citatet, är det där både fråga om engelska och grammatik, då 

han kan diskutera hur orden ska eller inte ska sitta ihop och kan bilda nya ord.  

Algoritmer 

Eleverna visste att det varje natt kom zombies och monster för att förstöra de som de byggt, och 

varje natt blev en ny övning i att lära sig stå emot dem. ”Det är roligt när det kommer zombies! Då 

måste man försvara sig och stoppa dem. Men det är lite läskigt också, men jag klarar av det”, sa en 

elev. Till sist tyckte de att de lärde sig hur de fungerade och kunde stå emot dem. Flera elever 

påpekade detta som en lärdom de skaffat sig: ”Monstren är farliga och har förstört massor för mig 

först, men nu är de inte så svåra längre”. Man kunde inte komma vidare i spelet om man inte först 

byggde sig någonstans att bo och ett försvar. Eleverna förklarade och sa att det var något de lärt sig, 

hur just det här spelet fungerar och vad de kräver av dig som spelare. En elev förklarade det så här 

för mig: ”När man precis startat spelet får man börja med att bygga ett hus åt sig själv så man har 

någonstans att bo, och sen ett försvar för monstren, annars funkar det ju inte. Sen kan man tänka på 

att bygga vad man vill!” Dessa simulationer, som Säljö tar upp ofta kan vara lika verkliga som de som 

piloter utsätts för när de ska träna, kan precis som för piloterna skapa oro hos eleverna och flera 

elever påpekade att monstren var läskiga och lite otäcka.84 Monstren kunde man möte överallt i 

minecraft på nattetid och det gällde att vara på sin vakt och vara uppmärksam. För att lyckas 

överlista monstren och behålla de hus eller hem man byggt, var man tvungen att skaffa något slags 

beskydd mot monstren. Detta gällde alla skeden i spelet, då man lätt kunde bli av med det man 

byggt. Först bygga beskydd, sen gå vidare i spelet, en typ av algoritm. 

Kontrollstrategier 

Eleverna ansåg inte att det fanns något rätt eller fel i spelet, så en kontrollstrategi var svår att 

identifiera. I själva byggandet fick de göra som de ville och det fanns ingen gräns för vad man fick 

eller inte fick bygga upp. ”Man kan ju liksom inte bygga fel, det är bra”, sa en elev till mig, men det 

var flera som påpekade hur befriande detta faktum var. Det var en stor möjlighet för eleverna att 

arbeta kreativt och få utlopp för sin fantasi. Vygotskij skriver att kreativiteten är mycket viktigt för 

barn och att den styrs av barns tidigare erfarenheter och upplevelser, vilket är intressant om man kan 
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tänka sig att dessa elever alla skapar olika världar baserade på vad de mött tidigare.
85

 Om man som 

pedagog skulle kunna se detta skulle arbetet med elever och deras individuella behov kunna öka och 

förenklas, genom att de på ett roligt sätt fick uttrycka sina erfarenheter.  

Ett sätt att se att man gjort framsteg var däremot att se att man lärde sig bygga bättre. ”Man bygger 

snyggare efter ett tag”, var något jag hörde mycket i mina intervjuer.  Ofta jämförde eleverna sina 

verk med varandra och med andra över internet, och på så sätt sa de själva att de såg sin utveckling. 

Säljö förklarar att arbetet med de digitala har öppnat upp en ny arena för att kunna möta nya 

människor och befinna sig i samtal och grupper man i sin fysiska omgivning aldrig skulle kunna 

befinna sig i.
86

 Att eleverna här får en chans att visa sina världar för varandra, kanske över hela 

jordklotet via internet, är en sådan arena som han pratar om.  

Den kontrollstrategi som eleverna kunde visa upp var däremot att de kunde se om deras bygge höll 

för zombieattackerna. Om det inte gjorde det, förstod de att de byggt fel och var tvungna att göra 

om det, som en elev sa: ”Om zombisarna äter upp mig, då har jag ju byggt fel”. Det var något som 

gick att kontrollera.  

Lärandestrategier  

Möjligheten att testa olika funktioner i spelet verkade göra eleverna intresserade av att lära sig nya 

saker som de inte kunnat förr. Flera elever tog upp att de ansåg ha lärt sig hur man videchattar med 

andra spelare världen över., och även på hemmaplan: ”Jag ska snart videochatta med min kompis 

medan vi spelar, men vi har inte vetat hur man gjorde förut och så, men nu har vi lärt oss. Nu vet jag 

hur vi ska göra”. Att möjligheten fanns gjorde de intresserade och drev dem till att vilja lära sig, även 

om det var svårt i en början: ”Det är kul att man kan videchatta med folk man spelar med, men lite 

svårt att veta hur man skulle göra först”. I det här fallet kan man återkoppla till Säljö och hans teorier 

om artefakter som ett redskap för lärande.87 Som tidigare nämnt kan spelet i sig vara en artefakt, 

men även videokameran som mycket väl är ett redskap för lärande. Genom att den möjligheten finns 

får dessa två barn lära sig mer om hur videoteknik fungerar.  

Videklippen i spelet var ett sätt att lära sig hur man skulle göra, och missade man vad de sa blev det 

betydligt svårare att komma vidare sa eleverna: ”Det är videoklipp ofta, och då får man lyssna på vad 

de säger så man inte missar något viktigt. Det är jätteroligt!”. Många elever tyckte det var roliga klipp 

och fann nöje i dem, men också vägledning och goda råd. 
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Eleverna sa även att de hittade andra källor än spelet för att lära sig hur det fungerade. Att titta på 

hur andra gjort var ett sätt som användes av flera till exempel, och där var klipp från youtube väldigt 

populärt. Jag fick höra av en elev att: ”Jag har kollat på klipp på youtube på datorn och där har jag 

lärt mig massor, och sett hur de byggt! Det är jättesnygga saker alltså, och en del klipp är jättelånga, 

men det är så roligt så det gör inget. Fast ibland är jag uppe jättesent och tittar på dem”. Det spelade 

inte någon roll vem som hade byggt upp världarna, utan huvudsaken var att det var spännande och 

hjälpte dem själva i sitt byggande. Dessa klipp kunde ge dem inspiration och hjälpa dem arbeta 

kreativt, något som Vygotskij säger är mycket viktigt för barnens möjlighet att skapa berättelser, 

lekar och även utvecklas i sitt lärande.
88

 Dessa videoklipp kunde hjälpa eleverna att simulera spelet 

och göra det mer verkligt för eleverna, vilket Säljö lyfter fram som en positiv egenskap med den 

digitala tekniken och dess möjligheter att vara ett medel för lärande, då det gör det möjligt för 

eleverna att se saker de förr inte kunnat se eller visualisera sig.89 Ju verkligare spelen verkade, ju mer 

arbetade eleverna för att lösa problemen. Detta kunde även resultera i ännu en destruktiv 

lärandesituation, som Säljö uttrycker det. Eleverna blev så upptagna av att titta på klippen på datorn 

att de stannade uppe sent, vilket kan leda till att resten av skolgången blir lidande. Detta var även ett 

resultat som studien HOMENETTOO tog upp, och speciellt då hos elever som redan hade det svårt i 

skolan.  

Hur spel borde vara enligt eleverna 

Svaren nedan utgör de resultat jag fick fram angående min andra frågeställning i denna studie: vad 

eleverna själva skulle vilja lära sig i ett spel, om de fick skapa ett eget.  

Fakta 

Eleverna tog med sig vad de själva ansåg att de lärt sig i språkväg och ville förmedla samma sak: ”Jag 

skulle vilja att man lärde sig engelska, som jag lärt mig i minecraft”. Väldigt många tog fasta på 

engelskan som de viktigaste de lärt sig genom spelandet, och därför var det deras första naturliga sak 

att föra vidare i ett eget spel, som en elev uttrycke det: ”Man skulle lära sig engelska! Massa ord! Det 

är ju jättekul, och bra och viktigt”.  

Något som en elev upptäckt i tidigare spel och ville föra med sig var att man kunde lära sig 

matematik genom att spela olika spel. ”matte, det kan man lära sig i spel”, var den förklaring som 

kom fram i intervjun, och eleven kunde inte riktigt förklara hur det skulle gå till, men att det var en 

möjlighet var i alla fall klart. Precis som i högskoleverkets satsning ”lärande via informationsteknik” 

var det oklart för eleven exakt vad man skulle lära ut, och förmodligen hade denna elev mött 

                                                           
88

 Vygotsky, L.S., Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 1995. 
89

 Säljö, R., Lärande i Praktiken, ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 2000. 



 34 

liknande program som presenterades i denna studie.
90

 Ett vagt minne gjorde att eleven visste att 

matematik gick att lära ut via digitala spel, men inte hur det skulle gå.  

Färglära kom fram som ett alternativ till faktakunskap att föra vidare i spel. En del elever ansåg att 

man kunde skapa spel där naturen fick spela en stor roll i att förmedla hur olika färger ser ut och vad 

de heter, till exempel att ”Man kan göra något slags spel där man lär sig om färger kanske. På 

blommor och djur och sådant.” 

”Jag skulle göra ett spel där man får bygga saker”, sa flera elever. Eleverna som spelat och uppskattat 

spelet minecraft var väldigt ivriga i att skapa spel där byggande var en huvudingrediens. Dom tyckte 

man kunde skapa spel där man fick bygga upp hus och världar, och även bygga för att ständigt 

omskapa miljön runt om kring sig. Säljö tar upp just detta när han skriver att en fördel med den 

digitala tekniken är att man kan simulera verkligheten och visualisera sådant som förut inte varit 

synligt, vilket dessa elever vill göra.
91

 Det vill skapa någonting på skärmen som de aldrig hade kunnat 

skapa på samma sätt med hjälp av brädspel eller lekar. 

Algoritmer 

Eleverna sa att de ville skapa ett mönster i spel som de ofta möter själva – klara små delmoment för 

att sedan klara det stora och komma vidare. En elev sa att: ”Om jag skulle skapa ett spel…då skulle 

man väl lära sig typ att klara svåra saker. Lösningar och så”. De tyckte att bossar gjorde spelen både 

svårare och roligare, och det var ett bra sätt att skapa hinder i spelet som spelaren måste ta sig över. 

”Det ska finnas som bossar man måste klara av för att komma vidare, och sen en stor boss i slutet”. 

Detta ville en elev specifikt ha, men samma mönster återkom i flera av mina svar från intervjuerna.  

Kontrollstrategier  

Många elever ville inte att spelet skulle vara för enkelt, man skulle behöva testa flera gånger för att 

komma på rätt strategi för att klara sig. Dom tyckte det skulle krävas tankemöda och energi för att 

komma på rätt lösning: ”Spelet skulle nog vara rätt så svårt…så man fick testa olika alternativ och 

försöka flera gånger”. Att spelet skulle vara svårt såg de inte som enbart något negativt, utan något 

spännande och positivt. 

Lärandestrategier  

En del elever tyckte att man skulle ha ledtrådar och hjälprutor i spelet ifall att man fastnade, i form 

av skriven text någonstans på skärmen. ”Om man fastnade skulle det finnas hjälprutor typ”, 

förklarade en elev, och en annan sa att: ”Man kan ha ledtrådar med”. Dom skulle inte finnas där hela 
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tiden utan bara om man just fastnade och behövde hjälp att komma vidare. Att eleverna ville att 

spelet skulle använda sig av skrivna hjälprutor och ledtrådar är intressant, eftersom det var just detta 

som studien HOMENETTOO tog upp som en av de positiva sakerna med elever som spelade digitala 

spel. Elever som inte hade det så lätt i skolan utvecklades mycket genom att spela spel med text i, då 

de helt plötsligt var tvungna att läsa någonting för att ta sig vidare, vilket de ville göra. 

Att få följa spelets handling via videoklipp tyckte många elever gjorde karaktärerna mer levande och 

historien mer spännande. ”Jag tycker videoklipp är bra sätt att visa hur historien ska fortsätta! Då blir 

man intresserad av vad som händer”, berättade en elev.  Det gjorde också sa de att det var lättare att 

kunna förutse vad man skulle göra och var därför till hjälp, något som de tyckte att spel som de själva 

skulle skapa även skulle ha med. 

Det fanns vissa elever som också menade att man själv fick leta efter lösningarna på internet: ”Man 

kan leta på internet om man behöver hjälp”. De tyckte inte att det skulle vara den enda källan till 

hjälp, men att den i alla fall skulle vara ett alternativ. Här tar Enochsson upp en intressant punkt när 

hans studie visar att elever behöver vägledning när de är ute på internet för att de verkligen ska hitta 

det viktigaste och bästa informationskällan på nätet.92 Som tidigare nämnt kan elevernas eget 

letande leda till bland annat sena nätter och negativa följder i skolan. Ingen av eleverna i mina 

intervjuer tar upp detta som något de önskar, men som pedagog och vuxen är detta viktigt att känna 

till, så att man på ett försiktigt sätt kan hjälpa de barn och ungdomar som är ute på internet och 

spelar eller arbetar.  

 

 

 

 

 

                                                           
92

 Enochsson, A., Meningen med webben - en studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass. (Diss.), 
Karlstads universitet, Karlstad. 2001. 



 36 

7. Diskussion 

Slutsatser av analysen i ljuset av studiens frågeställningar 

Hur uttrycker sig eleverna kring lärande i spelaktiviteterna? 

När jag har sammanställt mina resultat har jag förvånats över hur centralt språket har varit i mina 

och elevernas samtal. I alla mina intervjuer har vi samtalat kring språk på ett eller annat sätt, och det 

har ofta varit i syftet att eleverna ansett att de lärt sig mer av det.  Säljö
93

 skriver flera gånger om 

vilken central roll som språket har för lärandet, och även eleverna menar det. de hade ”lärt sig 

engelska”, sa de, och vid närmare samtal kom vi fram till lite mer exakt vad i engelskan de lärt sig. 

Om inte minecraft skulle varit på engelska och haft så många frekvenser med tal i sig, skulle många 

elever inte kunna säga att de tycker de lärt sig så mycket engelska av det. Detta är eleverna själva 

medvetna om när de säger att ”Jag kunde valt att ha spelet på svenska istället men det hade inte 

varit lika roligt för då hade jag inte lärt mig så mycket, jag kan ju redan svenska”. Även i Skylanders 

finns språket med fast mer i skriven form, men även där som en hjälp för eleverna som de synliggör 

under våra samtal. Om man har kört fast finns det textrutor att läsa, och de hjälper en att komma 

vidare. Hade denna text inte funnits med i spelet hade eleverna fått det svårare att lära sig hur de 

skulle lösa uppgifterna. Språket används även i dessa spel i form av samtal med varandra, spelare 

emellan. Många elever sa att de kunde samtala och hjälpa varandra om de fastnat någonstans, men 

även att de kunde videochatta med varandra under tiden som de spelade. Detta är väldigt typiskt för 

vad Säljö pratar om, när han säger att IT är en logisk förklaring på människor strävan och längtan 

efter att kommunicera med varandra.94 Flera elever uppskattade verkligen funktionen att de kunde 

prata med sin motspelare, till och med se dem.  

Den lärdom eleverna själva ansåg var störst genom spelet skylanders var, ”hur man har sönder 

saker”. Efter samtal med dem framgick att de menade vilka rörelser eller element som behövdes för 

att ta sig förbi hinder som man till exempel var tvungen att ha sönder. De hade lärt sig att eld kunde 

användas för att ta sig förbi massa gamla trädgrenar, och att det behövdes en gubbe inriktad på 

jordelementet för att ta sig förbi alla stora stenblock, eftersom han var stark nog att ha sönder dem. 

Vissa av dessa kunskaper är som Collins och Brown uttrycker det rena faktakunskaper inom 

naturvetenskap.95 Collins och Brown talar även om kontrollstrategier, och det återfanns i mina 

samtal om Minecraft. Ett moment som gjorde spelet Minecraft väldigt intressant för många var att 

det fanns en tidpunkt där man var tvungen att försvara sig själv och det man byggt för att komma 
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vidare och överleva. Många talade om detta som en slags kontrollstrategi för att se om de lyckats 

bygga bra nog, det var som ett test av deras kunskaper. 

De resultat som jag kommit fram till med hjälp av mina intervjuer går också att koppla till EU:s 8 

nyckelkompetenser för livslångt lärande.
96

 Det finns flera punkter som är aktuella att koppla till, 

såsom både digital kompetens, kommunikation på modersmålet samt kommunikation på främmande 

språk. Att eleverna själva anser att de lär sig hur den digitala tekniken fungerar, med olika 

knappkombinationer och olika sätt att hantera spelet, gör att de kommer närmare att uppnå målet 

med digital kompetens, som handlar om att få grundläggande färdigheter inom IKT och att kunna 

lagra och producera saker via datorer.  Nästan alla elever uttrycker att de tycker deras engelska har 

blivit förbättrad sedan de började spela något av spelen, och det bidrar till deras kommunikation på 

främmande språk. Även kommunikation på modersmålet är en del som dom tar upp övas, då de i till 

exempel spelet Minecraft kan videochatta med varandra och samtala om spelet. Det är för övrigt 

även en del av den digitala kompetensen, att kunna kommunicera och delta i samarbetsnätverk via 

internet. 

Vygotskijs teorier om kreativitet är någonting som är intressant att ta upp tillsammans med mina 

resultat kring elevernas intresse för att bygga världar i spelet Minecraft. Vygotskij menar att alla 

individer är skapade med en förmåga att använda sig av samt skapa kreativitet, och det var verkligen 

vad många elever sa sig ha gjort. Att de i spelet hade möjlighet att göra exakt vad de ville, skapade 

för väldigt många en lust att bygga ut sina drömmars värld och skapa i det oändliga. De kunde skapa 

vilka världar som helst, bygga djur eller fantasisaker och även visa andra vad de gjort. De sa själva att 

de blev bättre och bättre på det, och att de lärde sig av varandra hur de kunde bygga snyggare. 

Mycket av det som de berättade för mig, eller visade mig att de hade byggt, var sådana saker som 

bara var logiska i fantasin, och som inte fanns i verkligenheten alls. De flesta startade med att bygga 

miljöer liknande de som de hade hemma eller som var logiska för dem, men ju längre de spelade, ju 

mer fick de öva sig i att skapa kreativt och fantasifullt.  

Det är intressant att se hur eleverna själva har lärt sig ta sig fram i tekniken, enbart på grund av 

lusten att lära sig mer om ett spel. Ett av strävansmålen i läroplanen97 är att lägga grunden för att 

barnen längre fram i livet ska ha kunskaper nog att kommunicera, samarbeta samt söka ny kunskap i 

samhället, och om man går igenom elevernas intervjuer är det just vad de gör dagligen. De går ut på 

youtube för att titta på videklipp om vilka som har byggt snyggast saker på Minecraft, en del hittar 

hemsidor som har guider och vägledning till spelen och andra samtalar med sina kompisar för att ta 
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reda på hemliga knep och tips. Vissa av dessa elever hade inte som vana att surfa så mycket på 

internet innan de började spela, och visste inte på samma sätt hur en dator fungerade. Enligt dem 

själva och deras berättelse har de börjat öka upp en kunskap som kan vara dem till nytta senare i 

livet i dagens samhälle. Att flera elever tog upp att de lärt sig funktionen med videochatt är ett gott 

exempel på detta. 

Vad ville eleverna lära sig i spelaktiviteterna? 

Alla jag intervjuade hade i början svårt med frågan vad man skulle lära sig i ett spel om de själva fick 

skapa ett. Många funderade länge, och hade mycket att säga, men det fanns även de som inte kunde 

komma på någonting i frågan. De allra flesta som ändå gav svar ville att spelet skulle vara svårt, vilket 

var intressant eftersom de själva sagt att spelet skylanders varit alldeles för svårt för dem.  

Merparten av de intervjuade nämnde svårigheten som något mindre bra, och något som absolut 

gjorde att spelet tog längre tid. En elev specifikt hade däremot lyckats överkomma detta och tyckte 

visserligen spelet var svårt, men upplevde det inte som ett hinder eller skäl att sluta spela. Istället 

lärde hon sig exakt vad de olika karaktärerna var bra på, vilka förmågor som hörde till vilka element 

samt när de var bra att ha. På det sättet kunde hon systematiskt få rätt karaktär för att lösa uppgiften 

och ta sig vidare. Visserligen var det jobbigt att vänta, eftersom dessa spelgubbar kostade pengar att 

köpa, men hon ansåg den väntan som lustfylld. De ville också skapa spel som var läskiga och roliga, 

och som hade många utmaningar man var tvungna att lösa. 

Språket var återigen en central punkt, och de elever som ansåg att de lärt sig mycket engelska genom 

spelandet var ivriga att föra det vidare på nytt. Detta är intressant att jämföra med Vygotskijs praxis 

begrepp, där han diskuterar hur man lär sig olika beroende på vilken praxis eller situation man 

befinner sig i98. Dessa elever har spelat dessa två spel hemma, och lärt sig enligt sin egen uppfattning 

mycket mer kring ämnet engelska. Dessa spel som de spelat var inte skapade i specifikt pedagogiska 

syften, men vårt samtal kretsar kring hur man kan skapa spel som man lär sig någonting av och vad 

man då skulle lära sig. Eleverna vill föra över samma strategi som de mött tidigare, men det är inte 

säkert att det har samma effekt om man sätter in detta i skolans värld. Det blir då olika praxisar som 

möts. 

Frekvenserna av videoklipp i spel verkade vara någonting av stor vikt för elevernas fortsatta 

spelande, och det var även någonting som de tyckte skulle finnas med om de fick designa ett spel. 

Det gav dem inspiration, och var ett roligt moment i ett spel där de annars spelade rätt så ensam. De 

tyckte det kunde underlätta handlingen och förståelsen för de som spelar, och även ge tips och 

ledtrådar om man hade kört fast. Säljö tar upp detta och menar att en stor fördel med digitala spel 
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och den nya tekniken är just att kunna visualisera sådant som man tidigare inte har kunnat se. Att 

låta eleverna först få gå igenom ett äventyr och lösa visa uppgifter, för att sedan få se detta ske i ett 

videoklipp, skapar en slags simulation som gör så att många nästan känner sig ett med spelet.  
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Diskussion av framtida forskning om lärande i spelaktiviteter 

Det fanns självklart väldigt mycket material i mina intervjuer som jag önskat att jag hade kunnat 

bearbeta ännu mer, men som jag valde att lämna åt sidan då de inte hörde till mina forskarfrågor, 

eller på något sätt hjälpte mig att analysera dem. Det finns dock material som ändå är intressant att 

samtala kring, och som även skulle kunna forskas på i andra sammanhang.  

Digitala spel i skolan eller hemma  

En elev sa till mig under intervjuernas gång: ”Jag spelar alla mina spel hemma. I skolan får bara 

6:orna använda datorer, eller fröken, vi får stå bredvid henne ibland när hon letar rätt på något men 

aldrig mer än så. Hon verkar inte tycka om spel.” Diskussionen var man ska ha digitala spel är stor 

runt om i Sverige idag. Eleverna som jag intervjuade menade att de alla spelat de studerade spelen 

hemma, och inte alls i skolan. Ofta fick de inte möjlighet att överhuvudtaget använda datorer eller 

spelkonsoller i skolan, och om de fick det så rörde det sig om maximalt en halvtimme i veckan. Ofta 

använda pedagogen datorn, eller äldre åldersgrupper, och det var bara för ett leta fakta eller 

information till ett skolämne. Att använda digitala spel i icke-pedagogiska miljöer, menar Pillay
99

, kan 

ha en effekt på hur eleverna hanterar situationer där digitala medier sedan används i 

undervisningen. Att använda digitala spel i icke-pedagogiska miljöer kan samtidigt anses meningslöst 

av vissa, eftersom spelen utanför pedagogiska miljöer saknar pedagogiskt innehåll och mening, som 

Gee100 uttrycker det. Gee menar även att i den frågan måste man problematisera vad mening 

egentligen är, och att man faktiskt lär sig något i alla situationer. Han menar vidare att alla spel har 

ett innehåll, även om det inte är direkt skolrelaterat, och kopplat till ett spel som getts ut av en 

organisation inriktas på främlingsfientlighet säger han: 

”However horrible its views, this organization realizes that video games are powerful 

learning devices for shaping identities. It realizes even that they are powerful learning 

devices for learning the content of the National Alliance’s white power perspective on 

reality.”  101 

I detta kan man beakta Säljö102 och hans teorier om den primära och sekundära socialisationen. 

Utifrån det lär man sig det primära kunskaperna bäst i den primära socialisationen, vilket är i miljöer 

likt hemmet med människor som känner barnet och kan dra paralleller till tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Kanske kan skolan bli en sådan plats om pedagogerna lär känna barnen, så att dessa 
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paralleller även är möjligare att genomföra för dom. Även Vygotskij
103

 talar om lärande i olika 

situationer med praxis begreppet. Han menar att lärandet är olika i olika praxisar, alltså olika miljöer, 

med hjälp av flera olika artefakter, och att man inte kan jämföra lärandet som sker i hemmet med 

det som sker i skolan. Man lär sig på olika sätt i olika praxisar och det är inte alltid enkelt för en elev 

att ta med sig det som de lärt sig hemma till skolan, vilket kan problematisera arbetet med digitala 

spel. Det kan vara så att barnen har med sig kunskap till skolan som de lärt sig via digitala spel i 

hemmet, men eftersom spelandet ser annorlunda ut i skolan går det inte för barnen att överföra den. 

I undersökningen genomförd av Jacksson M.fl.,
104

  kom det även fram att eleverna som hade tillgång 

till internet och digitala spel i hemmet klarade sig bättre. Om det stämmer att tillgång till internet i 

hemmet ökar chanserna för inlärning för barn är det ett problem för de familjer som inte har tillgång 

till det, på grund av till exempel ekonomiska resurser. Det står i läroplanen att ”Skolans och 

vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande”105, vilket betyder att skolan i 

dessa fall är skyldiga att se till att dessa elever får tillgång till denna typ av lärande i skolan. Det ska 

inte vara beroende av den enskilda familjens ekonomi som eleverna ska få lära sig de färdigheter det 

har rätt att lära sig. Även i arbetet med EU:s åtta nyckelkompetenser anses digitalkompetens som en 

viktig del av elevers kunskap när de går ut skolan. Det är för deras fortsatta liv i samhället en viktig 

grund.  Detta kunde eleverna som jag intervjuade tala mycket kring, och de menade att de knappast 

aldrig fick använda datorer under skoldagen. Det var endast de äldre eleverna som fick göra det, eller 

lärarna, vilket inte alls överensstämmer med att lägga grunden för livslångt lärande tidigt.106 

Digitala spel i hemmet har även visat stärka familjeförhållanden107, enligt Mitchells studier inom 

ämnet, där han kom fram till att familjeförhållanden stärktes av att ha ett gemensamt intresse och 

spel att samlas kring och samtala om.  

Digitala spel och pedagogerna  

Ännu en elev förklarade för mig att: ”Jag tror ingen av mina lärare vet vad skylanders är för något. 

Dom pratar typ om Mario, för att dom spelade de när dom var små, men jag vill ju inte prata om det. 

En del säger att spel och aktiviteter var bättre förr men dom vet ju inte ens vad det här är för något”. 
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Enligt Vygotskijs teori om kreativitetens lagbundenhet
108

 betyder det även att barns förkunskaper är 

en stor vikt för vad de kan lära och skapa via digitala spel. Om barnet erbjuds att arbeta med digitala 

spel i skolan, men inte har någon förkunskap om ämnet som spelet erbjuder, blir det svårt att skapa 

en lärorik leksituation för dem. Det betyder inte, menar Linderoth, att barnen måste ha gjort eller 

varit med om något de hanterar i spelen, det räcker att de har någon förkunskap kring ämnet. För att 

det ska fungera krävs det att det finns pedagoger som är lyhörda att höra på barnens erfarenheter, 

och kan få barn att våga berätta om dem. Om de elever som jag nu har intervjuat skulle komma till 

skolan och möta en pedagog som var intresserad av skylanders eller minecraft, och som ville höra 

mer, skulle säkerligen intressanta samtal växa fram som kunde hjälpa pedagogerna att förstå ännu 

mer av vart dessa barn var i sitt lärande.  

Att vi inte till fullo förstår vad spel och lekar gör med barn och deras lärande är inget nytt, menar 

Brougere
109

 , utan något som genomsyrar vår verksamhet.  

We too often accept the idea that the child learns while playing, often overshadowing 

the learning modalities specific to each situation. The passage from the play experience 

in its singularity to learning content is sometimes very mysterious; recourse to 

theoretical references can have a magical aspect that keeps us from addressing the 

problem in its singularity.  110 

Flera forskare har tagit upp det viktiga i att ha kompetent personal som förstår innebörden i vad de 

undervisar. Det är i sin tur skolverkets uppgift att se till att personalen får den kompetensutveckling 

som krävs.111 Linderoth tar upp detta och menar att: ”Det är först när vi förstår hur spelmediet 

avläses av spelaren, hur det spelaren möter i spelet får mening som vi kan börja fundera över 

mediets pedagogiska potential.” 112 Prensky113 menar att barn som är uppväxta med digitala medier 

inte bara fått en rad förmågor, de har också förlorat förmågan att lära sig på traditionellt sätt, vilket 

gör att all undervisning enligt honom borde baseras på digitala spel. Det står även uttryckt i 

läroplanen att det är skolans uppgift att se till att varje elev är utrustad för att möte samhället och 

kunna ta sig fram i fortsatt utbildning. För att det ska vara möjligt krävs det pedagoger som är 
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fortbildade och insatta i den kunskap de ska lära ut, och högre upp i utbildningen krävs det att 

eleverna bland annat kan hantera IT. 
114

 

Digitala spel och genus  

Flera forskare, har tagit upp frågan kring digitala spel och genus, och även om jag inte hade detta 

som forskarfråga var det absolut någonting som jag hela tiden var medveten om. Detta kan oroa och 

göra många fundersamma, jag har däremot inte hittat någon forskning som stödjer att detta skulle 

vara negativt med digitala spel i förhållande till genus, vare sig det handlar om kunskapen man lär sig 

eller tillvägagångssättet, speciellt inte med tanke på den forskning av Cassel
115

 som arbetat för att 

fler tjejer ska vilja spela tv-spel. Visserligen finns de forskare som menar att digitala spel ger en sned 

bild av könsrollerna till de som spelar, men samtidigt finns det forskare, som till exempel Schmeider 

och hans studie kring World of Warcraft
116

 , som menar att man i digitala spel kan få utforska genus 

och vara den man faktiskt vill vara. Möjligheten att få skapa sin egen rollkaraktär gör det möjligt att 

experimentera med ramarna för de typiska könsrollerna. I mina samtal med eleverna var det aldrig 

tal om att någon inte kunde spela för att man var tjej eller kille, utan det fanns en rik variation av 

spelare och alla kunde samtala med varandra utan att bry sig om könsskillnader.  

Digitala spel och språk  

Att språket ändras vid barns spelande är det väl forskat på. Johansson117 menar att centrala 

begrepp blir omdefinierade, medan Linderoth menar att det inte är nödvändigt att oroa sig 

såsom Johansson gör, angående barns sätt att använda ord på nya sätt:  

En annan egenhet i dataspel är att döden tycks vara ett utmärkt begrepp att använda 

även när spelet inte handlar om figurer som dör. Även när barnen förlorar i ett spel som 

SuperTetris eller Diamonds som bara handlar om att flytta geometriska figurer talar de 

om att ”dö”. Det är värt att stanna upp vid det faktum att ett av kulturens centrala 

begrepp genomgår en förändring som resultat av samspelet mellan barn och datorer.118 

Det finns flera tillfällen menar han, när vi i dagligt språkbruk använder till exempel ordet ”jag” för att 

hänvisa till något annat än oss själva.119 Han menar även att det är onödigt att moralisera för barnen 
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kring deras språkbruk då det bara ger dem skuldkänslor
120

. När de skriker ”jag hatar dig!” och ”jag 

ska döda alla!” är detta situationsberoende tal som endast kan förstås av spelarna närvarande, och 

inte tal som enligt Linderoth är mer problematiskt än när människor kan skrika på sportaktiviteter. 

Vygotskij menar att språk och kommunikation är bland de viktigaste verktygen för barns utveckling, 

och därför är det intressant att fundera kring språket vid digitala spel.
121

  Många föräldrar är precis 

som Johansson menar oroade för sina barn och de osociala liv de kan skapa endast sittandes vid 

datorn. Schmeider har hänvisat till att mycket språkande äger rum under spelandet gång, som 

exemplet med World of Warcraft och deras chattfunktion.
122

 Att barn samtalar med varandra under 

spelandet hänvisar även Linderoth till flertalet gånger, med exempel på hur barn både omskapar och 

leker med språket.
123

 Detta bör såklart betänkas precis som Linn & Lepper gör när de lyfter frågan 

om dåliga skolprestationer, ett liv alltför isolerat vid digitala spel och IT blir lätt osocialt och 

språkandet rent fysiskt kan minska.
124

 Frågan man kan ta med sig och forska vidare på blir därför om 

det finns språk man bör akta sig för, och språk man vill lyfta fram, men en tydlig funktion av 

språkande finns med i de flesta fall av digitala spel. Finns det inte redan en klar plats för språkande i 

digitala spel menar Turkle
125

 att pedagogerna kan skapa detta. Det handlar enligt honom om en 

inställning till digitala spel som något man kan kritiskt granska tillsammans med eleverna. 
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8. Konklusion 

Denna studies syfte var att ta reda på vad elever själva ansåg att de lärde sig av att spela spelen 

minecraft och skylanders. Det kom fram flera intressanta samtal och jag fick höra en hel del som 

eleverna ansåg var både bra och mindre bra lärdomar.  

Det som var intressant var att de allra flesta kunde sätta ord på vad de tyckte att de lärt sig, samt att 

de allra flesta ansåg att de hade lärt sig viktiga saker genom dessa båda spel. Jag anser att den här 

forskningen var viktigt, och kommer vara viktig om man fortsätter på detta sätt, eftersom studien 

bidrar till att belysa barnens perspektiv och gör deras röst hörd. Fortsättningsvis hoppas jag att det 

kommer forskas mer på vad just elever anser om sin kunskap och hur de vill och kan lära sig saker. 

Man skulle inom området interaktiva spel kunna forska kring talet och lärandet, kring berättelserna 

och möjligheterna att gå in i en fiktiv värld eller hur kroppsuppfattningen förändras hos elever som 

spelar mycket interaktiva spel.  

Sammanfattningsvis kan man säga att denna studie visat att elever som spelat skylanders och 

minecraft anser sig ha lärt sig flera olika saker genom detta, såsom naturvetenskap, matematik, språk 

och färglära, för att bara ta några exempel. Flera elever berätta om att de lärt sig sätta ihop och 

uttala fler ord på engelska än de kunde innan, och även arbeta med teknik som videokameror och 

chattrum. Vissa elever hade enligt sig själva fått större kunskap om de olika elementen och kunde i 

vårt samtal fritt prata om dessa utan att behöva fundera eller tänka efter. Det finns flera exempel på 

elever som menar att de lärt sig byggnadskonstruktion via spelet minecraft, hur man ska bygga för 

att hålla ihop ett hus till exempel.  Det visar att elever är fullt kapabla att tala kring och om sitt eget 

lärande, samt uttrycka hur de kan förändra det, och därför är det något som lärare kan samtala med 

sina elever om på vardaglig basis.  
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10. Bilagor 

 

Intervjuguide  

 

Tema 1   

biografiska bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Var bor du?  

Vilken skola går du i?  

Har du några syskon?  

 

Tema 2   

skylanders 

Har du någon gång spelat spelet skylanders? 

Vad tycker du är roligt med det spelet?  

Vad tycker du är tråkigt med det spelet?  

Vad är svårt med spelet?  

Vad går spelet ut på?  

Vad tycker du att du har lärt dig av spelet?  

Vad möter man mest i spelet, skrivet tal eller talat tal?  

Vilka karaktärer finns det i spelet? 
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Tema 3   

minecraft  

Har du någon gång spelat spelet Minecraft? 

Vad tycker du är roligt med det spelet?  

Vad tycker du är tråkigt med det spelet?  

Vad är svårt med spelet?  

Vad går spelet ut på?  

Vad tycker du att du har lärt dig av spelet?  

Vad möter man mest i spelet, skrivet tal eller talat tal? 

Vilka karaktärer finns i spelet? 

 

Tema 4   

Digitala spel och skolan 

Vad är bra med digitala spel? 

Vad är dåligt med digitala spel?  

Hur ofta använder ni datorer i er skola? 

Hur ofta får ni elever använda datorer i er skola? 

Hur ofta spelar ni digitala spel i er skola?  

Hur ofta är lärarna med då? 

Om du fick skapa ett eget spel som man skulle lära sig någonting av, vad skulle man lära sig då?  

Vilka kunskaper tror du att man kan förvärva genom interaktiva spel? 


