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Abstract 

Title: Computer games in social science: A qualitative study on how teachers and teacher 

students can view computer games as a theme and method in social science education 

 

This study focuses on computer games in the subject of social science and aims to examine 

what view teachers and teacher students can have and how they can reason about computer 

games in social science, both as a theme and teaching method. Furthermore, the purpose will 

be to analyze the motives and factors underlying the choice of using computer in their 

teaching. To answer these questions, the study involves qualitative interviews as a method. I 

will first interview the teachers and the teacher students and then analyze the answers using 

previous research and different theories. The study shows that teachers and teacher students 

are positive about computer games in teaching and see the relevance, potentials, and benefits 

of its use. However, due to various factors, there is limited scope in teaching. The factors that 

inhibit the use of computer games are considered as: technical concerns, ignorance, lack of 

time, cost issues, discomfort, and priorities. Finally, more information, research, positive 

thoughts, and recommendations could increase the incidence and application of computer 

games in teaching. 

 

Nyckelord: datorspel, skolan, samhällskunskap, undervisning, digitalisering, digitala verktyg  
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1. Inledning 

Digitala redskap och metoder är något som på senare år fått allt större plats inom skolans 

värld. Svenska skolor skulle i princip kunna beskrivas vara bundna till den digitala tekniken 

på så vis att både administrativa arbeten och undervisningssituationer nyttjar många av de 

medel som digitaliseringen och tekniken erbjuder (Steinberg 2013, s. 15; Lantz-Andersson & 

Säljö 2014). Frågan är dock hur individer påverkas av tillgången till digitala medel samt vilka 

möjligheter, effekter och funktioner de digitala verktygen kan bidraga med (Steinberg 2013, 

ss. 15, 85).   

 

Skolverket (2020) skriver att digitaliseringen i skolan ska innebära en ökning av 

undervisningens kvalité. Tanken är att skolan ska nyttja de förutsättningar som den digitala 

tekniken konstruerat för verksamheter och partnerskap på ett så gynnsamt och resultatrikt sätt 

som möjligt. Vidare skrivs det att det inte är tillräckligt att lärare blir bättre på att använda 

datorer, utan att de även behöver bli bättre på att tillämpa olika verktyg och metoder som 

tekniken erbjuder. Det kan till exempel vara olika arbetsformer, hjälpmedel och uppgifter till 

eleverna. 

 

Intresse och därmed även försäljning av TV- och datorspel har ägt rum i decennier, vilket har 

bidragit till att konsoler och datorer blivit allt vanligare i dagens hushåll. På senare tid har det 

uppstått många diskussioner kring attraktionskraften och innehållet hos olika spel, framförallt 

bland lärare och föräldrar (Christoffersson 1999, s. 5). Diskussionerna präglas ofta av 

negativa värderingar om att spelen tar upp och slösar för mycket tid, samt dess våldsamma 

innehåll (Enevold & Hagström 2014, s. 52). Rollenhagen (2013, s. 50) menar att fokuset på de 

negativa effekterna av spel får de positiva sidorna att hamna i skymundan. Så frågan är om 

diskussionerna verkligen borde präglas av negativa värderingar eller om de snarare borde vara 

positiva eller åtminstone bäggedera. 

 

Till skillnad från tv och film där individen förblir passiv i sitt tittande, kräver datorspelen 

interaktivitet, samverkan mellan idé och handrörelse samt tålmodighet att orka och vilja börja 

om efter att något inte gått som planerat. Kanske kan det vara så att många vuxna aldrig haft 

samma tid och möjlighet att ta del av denna digitala värld, vilket i sin tur bidragit till ignorans 

och negativitet. Vidare skulle även det kunna vara anledningen till den eventuellt otillräckliga 

och oförtjänta uppmärksamhet som forskare och journalister tilldelat spelen (Christoffersson 
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1999, s. 5).  

 

Idag är det väldigt många som på sin fritid väljer att spela spel och ta del av denna 

interaktivitet. Spelen idag kan med hjälp av utveckling av informationsteknologin uttrycka 

massvis med information i skepnad av ljud, bild och text. Spelandet kan därmed bidra till nya 

sinnevärldar och betydelser som i sin tur kan beröra människors gemensamma insikter, precis 

som böcker, filmer och TV också kan göra. Likt sport, litteratur och musik kan datorspelande 

vara såväl en kort fritidssysselsättning som ett komplett levnadssätt (Fjellman & Sjögren 

2000, ss. 16–19).   

 

Digitalisering är en utveckling som påverkar såväl människans liv som samhället i stort 

(Cöster & Westelius 2016, s. 59). Utvecklingen har blivit så pass bred och vardaglig att den 

idag knappt går att vara utan (Cöster & Westelius 2016, s. 26). Digitaliseringen omfattar 

många underkategorier varav datorspelsindustrin är en av dem. Charmen med spelen är att de 

innehåller så många olika syften, upptäckter och historier. Några exempel skulle kunna vara 

möjligheten att finna och testa olika världar, konstruera och utveckla saker, sluta upp med 

samstämda spelare, klura ut uppdrag, tävla, öva för att uppnå fullkomlighet samt kunna 

rymma undan verkligheten en stund (Cöster & Westelius 2016, ss. 49–50). 

 

Men på grund av spelens utformning att fånga och behaga spelarna ökar risken för just det 

som många vuxna kritiserar spelen för, nämligen att spelen stjäl för mycket tid och utvecklar 

ett spelberoende. Datorspelandet är också så populärt att det lockar upp mot en fjärdedel av 

världens befolkning, varav Sverige är en verksam del i det hela, både när det gäller utveckling 

och användning av spel (Cöster & Westelius 2016, ss. 49–51). 

 

Skolverket (2019) skriver att användandet av digitala verktyg i utbildningen kan utveckla 

elevernas såväl möjligheter till lärande samt digitala duglighet för framtida utbildningar och 

yrkesliv. Med det sagt skulle det kanske kunna vara användbart att använda datorspel i 

undervisningen, både som tema och som undervisningsmetod. Att ta reda på hur lärare och 

lärarstudenter resonerar kring datorspel och datorspelande samt vilken potential de uppfattar 

att det har i undervisningen är också det som utgör det huvudsakliga syftet i denna studie. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Den allt mer omtalade digitaliseringen medför nya möjligheter till skolundervisningen 

(Skolverket 2020a) och kanske skulle datorspel kunna användas som både tema och metod i 

samhällskunskapsundervisningen som en gynnsam, stimulerande och motivationshöjande 

tillämpning. Syftet med denna studie är därmed att undersöka hur lärare och lärarstudenter i 

samhällskunskap betraktar datorspel som både tema och metod i undervisningen samt om och 

hur de arbetar eller tänkt att arbeta med detta i sin undervisning. Det blir därmed intressant att 

analysera vilka faktorer som kan ligga bakom lärarnas och lärarstudenternas val av datorspel 

som tema och metod i undervisningen. 

 

För att studiens syfte ska kunna besvaras, byggs studien upp av följande frågeställningar:  

• Vilken syn kan lärarstudenter och lärare i samhällskunskap ha på datorspel som tema 

och metod i samhällskunskapsundervisningen? 

• Vilka motiv och faktorer ligger bakom valet att använda eller inte använda datorspel i 

undervisningen? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Digitaliseringen i skolan 

I denna studie kommer jag att diskutera digitaliseringen i skolan samt dess koppling till 

datorspel, vilket gör att bakgrunden till skolans digitalisering är viktig för den fortsatta 

framställningen.  

 

När skolan under 1970-talet börjande introducera elektroniska miniräknare, startade den 

primära konkreta digitaliseringen av skolan. Detta ledde snabbt till oeniga diskussioner om 

huruvida miniräknare var ett stöd eller ett hinder för eleverna. Diskussionerna har följt 

liknande spår när ytterligare incitament till skolans digitalisering presenterats. Årtiondet efter 

började persondatorer bli allt mer förekommande i de svenska klassrummen, vilket innebar att 

ett stort antal lärare behövde vidareutbilda sig för att hänga med i den digitala utvecklingen. 

Därefter började även befintligheten av olika interaktiva multimedier att öka, bland annat spel 

med pedagogiskt inslag (Skolverket 2018, s. 12). 

 

Den kraftigaste utvecklingen av skolans digitalisering inträffade när varenda elev erbjöds en 

digital enhet. Internetuppkopplingarna blev stadigare och när klassrummen fick tillgång till 
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trådlösa nätverk, blev det möjligt att använda internets alla medel och informationskällor. 

Vidare introducerades även projektorer och interaktiva tavlor som gjorde det smidigare för 

lärare att åskådliggöra olika digitala underlag. Eleverna och lärarna började i allt högre 

utsträckning få tillgång till varsin dator vilket numer även börjar expanderas med 

investeringar på lärplattor i både skolan och förskolan (Skolverket 2018, ss. 12–13). 

 

Digitaliseringen i skolan har också utökats i samband med den samhälleliga digitaliseringen. 

Idag finns exempelvis datorer och nätverksanslutning i väldigt många hushåll, vilket i sin tur 

har satt press på skolan att följa samma utveckling. Genom dagens smarta mobiltelefoner 

medverkar även eleverna till att skolan digitaliseras. Tack vare digitalisering finns det massvis 

med olika digitala verktyg som lärare kan ta del av, exempelvis olika hemsidor på internet där 

läraren kan ge ut information och uppgifter samt hemsidor som ger ut relevanta och lämpliga 

fakta i form av text, ljud, bild och video (Skolverket 2018, ss. 13–14). 

 

2.2 Datorspel 

Eftersom utvecklingen av datorspel går i hand med teknikens utveckling så är denna väldigt 

hastig. Spel som är några år gamla kan uppfattas som väldigt föråldrade och omoderna på 

grund av den snabba utvecklingen. De allra första datorspelen sägs ha kommit till någon gång 

mellan 1950- och 1960-talet. Datorer var långt ifrån så vanligt förekommande som de är idag 

och fanns enbart på ett begränsat antal arbetsställen. Spelen konstruerades för att motsvara 

underhållande aktiviteter bredvid de vanliga sysselsättningarna i arbetet. Tennis for two, som 

var det första datorspelet, gick ut på att styra en fyrkant och träffa en prick som då studsade 

över till den andra fyrkanten (Fjellman & Sjögren 2000, ss. 20–21; Falkner 2007, s. 21). 

 

Därefter fortsatte utvecklingen genom att konstruera spel för spelhallar och ett tag därefter 

kom även tv-spelen till. Utvecklingen har fortgått och är minst lika aktiv idag (Fjellman & 

Sjögren 2000, ss. 20–22; Falkner 2007, s. 21). År 2019 gjorde Statens medieråd (2019, ss. 5, 

42–43) en undersökning om medievanor och attityder kring medier hos barn mellan 9 och 18 

år. I frågan om barnen spelar datorspel, tv-spel eller spel på surfplatta svarade över hälften ja. 

Vanligast var det bland åldrarna 9–12 och här var det dessutom för första gången i deras 

historia fler tjejer än killar som svarade ja. I de högre åldrarna var det dock betydligt fler killar 

än tjejer som svarade ja.  
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Datorspel kan kategoriseras inom olika genrer. Det finns väldigt många genrer inom 

spelvärlden, dock skulle huvudgenrerna kunna benämnas enligt följande: äventyr, sport, 

simulation, rollspel, strategi, action. Genrerna inom spelen gör att spelen både blir lättare att 

hitta och beskriva (Christoffersson 1999, s. 13). Spelens världar efterliknar ofta den verkliga 

världen och inom dessa världar förekommer ofta skapandet av innebörder, kulturer och 

samspel. Genom de digitala verktygen konstruerar alltså individer gemensamt olika samhällen 

och kulturer (Stenberg 2011, ss. 11, 19). 

 

2.3 Simulationsspel 

Cities: Skylines är ett modernt simulationsspel som handlar om att bygga upp städer (Paradox 

Interactive 2015a). Spelet släpptes år 2015 och hade fyra år efter premiären sålt cirka sex 

miljoner exemplar (Helenius 2019). Spelet innehåller funktioner som gör konstruktionen och 

drivandet av städer exalterande, händelserikt samt komplicerat. Genom välgrundade normer 

och levnadsnivåer ger spelet övertygande intryck av verkligheten samt visar vilka effekter och 

konsekvenser som olika handlingar kan medföra (Paradox Interactive 2015a). 

 

Det är väldigt enkelt att komma igång med stadsbygget, men i samband med att staden växer 

uppstår också allt fler problem och krav. Förutom att konstruera staden agerar spelaren även 

borgmästare i staden och måste se till att invånarna tillfredsställs och känner sig nöjda. För att 

invånarna ska trivas krävs det till exempel att alla har tillgång till elektricitet, vatten, 

utbildning och arbete. Vidare är det även viktigt med brandstationer, polisstationer och 

sjukhus i staden så att invånarna känner sig säkra. Under spelets gång finns det dessutom 

olika tänkta utfall som sker beroende på hur staden byggs upp och hur borgmästaren agerar 

(Paradox Interactive 2015a). Spelaren har dock inte obegränsade resurser och det gäller 

därmed att skapa en så god balans i staden som möjligt. Stadsbyggarspel tillhör genren 

simulation på så vis att spelets slutresultat är oförutsägbart och förändras beroende på 

skicklighet, fantasi och tur (Falkner 2007, s. 29). Simulation brukar också sträva efter att så 

starkt som möjligt emulera verkligheten utifrån ett specifikt syfte (Kjellander 2011, s. 4).  

 

Enligt Leemkuil, de Jong, de Hoog och Christoph (2003, s. 93) skulle simulering kunna 

beskrivas som en form i ett system vars huvudsakliga specifikationer eller värderingar går att 

förändra samt att handlingarnas medförda konsekvenser går att observera och analysera. 

Björk (2007, ss. 238–239) ger en tydligare beskrivning av simulation där simulationen 
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framställer sammansättningen av spelet men samtidigt låter spelaren själv välja vilka åsikter, 

beslut och handlingar som ska användas och speglas i spelet. Det är också precis detta som är 

möjligt i Cities: Skylines och de flesta andra existerande simulationsspel. I videon (Paradox 

Interactive 2015b) säger skaparna att målet är att skapa en så stor och optimal stad som 

möjligt, men att det är spelaren själv som bestämmer ifall han eller hon vill göra det eller inte. 

Det gör att spelet även kan kategoriseras som ett nöjesspel, det vill säga ett spel för 

underhållningens skull (Ekenberg & Wiklund 2008, s. 191). 

 

Eftersom det finns massvis med olika datorspel brukar nöjesspelen även innehålla olika 

underkategorier i form av typgenrer, till exempel konstruktionsspel som Cities: Skylines 

tillhör. Konstruktionsspel spelas ofta med en vy ovanifrån så att hela spelplanen blir synlig 

och möjlig att förändra. Förutom helhetssynen brukar dessa spel dessutom vara av väldigt 

verklighetssinnat inslag. Vad som exempelvis skiljer konstruktionsspel mot strategispel är att 

konstruktionsspelen oftast innehåller olika komponenter som simuleras, till exempel 

trafikflödet i en stad eller besökare i djur- och nöjesparker (Ekenberg & Wiklund 2008, ss. 

191–193). Nu när bakgrunden beskrivits är det dags att gå över till forskningen på området. 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Datorspelsstudier 

Datorspel har idag funnits i många år, men trots det ses forskningen kring ämnet fortfarande 

som ny. Datorspel kan komma att kopplas till och anses vara ett medium, en kultur, en 

berättelse och en upplevelse (Sörensen 2008, s. 183). I en studie kring datorspelande drog 

forskarna (Rangmar & Thomée 2019, s. 39) slutsatserna om att datorspel sällan innebär 

problem för de som spelar och att det inte finns någon tydlig gräns var datorspelandet övergår 

till ett problem. Men om en person visar en negativ utveckling i sitt sociala beteende och 

eventuellt får psykiska eller fysiska besvär med hälsan, kan det vara indikatorer på att 

spelandet börjar bli problematiskt. När spelandet väl nått det problematiska stadiet kan det ha 

negativa påföljder på en persons olika prestationsförmågor och sömn. För att undvika att 

datorspelandet blir problematiskt är det väsentligt att sätta gränser för sitt spelande. 

 

I en studie kring det digitala spelandets påverkan på skolans sociala liv (Eklund & Roman 

2018, ss. 16–17) kom forskarna fram till att datorspelandet inte innebär färre 

vänskapsrelationer jämfört med de som avstår datorspel. Snarare kunde datorspel gynna och 
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underlätta för ungdomarnas sociala relationer, vilket i sin tur kan leda till vänskap. Detta 

understryks i en annan studie (Hägglund 2017, s. 11) där det framkom att individerna gärna 

använder datorspel för att umgås och vara sociala med sina vänner utan att behöva mötas och 

ses i verkligheten. 

 

Det har även gjorts studier kring förbindelsen mellan datorspel och spel som handlar om 

pengar. Folkhälsomyndigheten (2020) jämför olika studier och menar att problem kring 

pengaspel riskerar att öka på grund av datorspel. Detta bekräftas av en annan studie 

(Hansdotter 2019, s. 32) som också påpekar att förbindelser mellan bekymmersamt 

datorspelande och spelmissbruk existerar. Det vill säga att en stor mängd datorspelande kan 

vara en riskfaktor för ett missbruk gällande pengaspel samt vice versa. Dock bör 

datorspelande inte ses som ett problem då risken för beroende och missbruk är väldigt liten. 

 

3.2 Datorspel i undervisning 

Spel som skapats för användning i undervisningssyfte har kommit till efter datorspelen med 

underhållningssyfte, med teorin om att spel har kapaciteter att vara användbara för 

undervisning och lärande (Sörensen 2008, s. 183). Datorspel och annan digital media med 

interaktivitet och visuellt drivna inlärningsmiljöer, utmanar traditionella kommunikationssätt 

som ofta används i skolan genom att möjliggöra ett lärande av saker som elever väljer att göra 

på sin fritid (Shaffer 2006, s. 9). I en studie av Dibley och Parish (2007) dras slutsatsen att 

datorspel kan understödja elever genom att sänka rädslan av att misslyckas, främja känslan av 

engagemang, med hjälp av sekvensuppgifter möjliggöra tidig framgång, koppla lärande till 

mål och funktioner, skapa sociala sammanhang samt stödja deras fas in i den digitala världen. 

 

Mifsud, Vella och Camilleri (2013, ss. 47–49) skriver att i samband med digitaliseringens 

utvecklande blir kraven på digitala kunskaper allt högre. För att eleverna ska hänga med i 

utvecklingen och känna sig engagerade och motiverade till att lära, krävs det en förändrad och 

uppdaterad undervisningspraxis. De gjorde en studie där majoriteten av eleverna, lärarna och 

föräldrarna var väldigt öppna för användningen av datorspel i undervisningen. Lärarna var 

också överväldigande positiva till användningen av datorspel och ansåg att den skulle kunna 

integreras i deras regelbundna undervisning och gav tydliga motiv till hur.  

 

Enligt Linge (2019, s. 18, 21) kan spel bidra med betydligt mer än bara underhållning och ifall 
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de nyttjas på ett korrekt sätt, hör de utan tvekan hemma i språkämnena. I hans studie dras 

slutsatsen om att spel behagar majoriteten av eleverna och bidrar med att göra undervisningen 

mer intressant och underhållande. Dessutom understödjs utvecklingen hos elevernas 

språkförmåga och bör vara ett användbart hjälpmedel för lärare i språkämnen. Slutligen 

hoppas forskaren att studien förmedlar budskapet om att spel kan ge avsevärt mer än bara 

underhållning. Dessa bidragande faktorer gör att spelen även skulle kunna vara användbara 

och främjande i samhällskunskapsämnet. Käll (2016, s. 26) understryker i sin studie att 

utvecklingen kan understödjas av datorspel eftersom spelens innehåll kan gagna 

engelskundervisningens måluppfyllelse.  

 

Skolan arbetar för att underlätta lärande där eleven uppmuntras och motiveras att ta in och 

förbättra sina kunskaper. Eftersom alla individer lär sig olika bra på olika sätt, kan datorspel 

erbjuda stora möjligheter till en individanpassad undervisning. I matematikämnet finns det 

stöd i styrdokumenten för att kunna använda datorspel, men faktorer som individers 

bekymmer för förändrade arbetssätt, skolans kulturella och strukturella form och spelens 

särskilda skepnader anses försvåra spelens introducerande och användande i skolan (Edvall 

2011, ss. 34–36). 

 

Salo och Torstensson (2017, ss. 21-22) upptäckte i sin studie att investeringen av datorer som 

klarar av moderna och kraftfulla spel kan upplevas vara för dyrt samt att användandet av 

datorspel i undervisningen kan för lärarna kräva mer tid än vad som finns tillgängligt. En 

lösning angående tidsaspekten skulle kunna vara att planera särskilda temadagar där 

datorspelandet kan inrymmas, men om investeringen för det är lämpligt känns tveksamt. Dock 

finns det många spel som kan vara användbara i undervisningen och det viktigaste blir då 

vilket spel som väljs för en så givande och resultatrik undervisning som möjligt.  

 

Nilsson (2010, ss. 64–65) gjorde ett antal studier där i princip alla resulterade i positiva 

effekter av datorspelande kopplat till vetenskapsinlärning. Nästan alla undersökningar visade 

även att studenterna upplevde spelen som underhållande och engagerande för deras inlärning. 

Sammanfattningsvis visade studierna att spel i pedagogiskt syfte för vetenskapligt lärande har 

potential att inverka på elevernas inställning till vetenskapligt lärande och kan därmed både 

tilltala eleverna samt främja och påskynda deras lärande. Enligt studien av Engborg och 

Thernlund (2012, ss. 31–35) innehåller spel många funktionella delar som kan gynna 

undervisningen, samt erbjuder mer produktivitet när det kommer till att skapa motivation och 
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engagemang hos eleverna jämfört med undervisning med traditionella principer.  

 

Egenfeldt-Nielsen (2007, ss. 193–195) har analyserat två olika studier som bägge använde sig 

av spelet SimCity 2000, vilket är ett liknande spel till Cities: Skylines. Resultaten visade att 

eleverna inhämtande nya kunskaper av spelen samt var väldigt glada över att ha det som en 

metod i undervisningen. Egenfeldt-Nielsen var inte helt nöjd med resultaten utan menade att 

det krävs fler och mer fullständiga resultat än så för att kunna bestämma spelens effektivitet i 

undervisningen. Undersökningarna hade till exempel behövt jämföras med andra möjliga 

metoder för att kunna avgöra ifall det verkligen är värt all ansträngning som krävs för att börja 

använda datorspel i undervisningen. Slutligen skriver han att den riktiga frågan är vad spelen 

kan utbjuda jämfört med andra alternativa metoder i undervisningen. 

 

3.3 Datorspel i samhällskunskapsundervisning 

Efter att ha betraktat hur datorspel uppfattas generellt och i skolundervisning i exempelvis 

språkämnen och matematik, där eleverna både lär sig användbara kunskaper samt motiveras 

till eget lärande, kan spelen vara till stor nytta även i samhällskunskapen. Jag ska nu redogöra 

för tidigare forskning i just samhällskunskapsämnet som studien också handlar om. Dock 

finns det inte lika mycket forskning om datorspel i just samhällskunskapsundervisningen 

jämfört med den generella skolundervisningen, vilket också gör min studie mer 

intresseväckande. 

 

I en undersökning av Hoff och Pålsson (2016, ss. 49–50) framkommer det att undervisningen 

kan på ett framgångsrikt sätt innehålla datorspel ifall korrekta förarbeten görs och att 

spelomgångarna avslutas med dialoger, eftertankar och utvärderingar. Vidare drar de 

slutsatsen om att datorspelens inverkan i undervisningen ger positiva resultat gällande 

elevernas kunskaper, men att dessa kunskaper behöver granskas i relation till tid och resurser. 

Om en lärare trots tids- och resursupptagandet känner sig engagerad att använda datorspel i 

undervisningen, är det både genomförbart och kan bidra till framgångsrika resultat i elevernas 

kunskapsinhämtning. 

 

Om användandet av spel i undervisningen konstrueras på ett välplanerat och ordnat sätt, kan 

elevernas skolarbeten uppfattas som mer intressanta och därmed känna sig mer engagerade 

och peppade att arbeta med dessa. Spelen kan även stödja eleverna genom kontinuerlig 
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feedback och tydliga intryck av progressivitet (Wollmer & Gullstrand 2019, s. 40). 

 

I en studie av Morén (2019, ss. 30–32) var samtliga lärare eniga om ett ökat engagemang och 

ökad drivkraft hos eleverna vid användande av datorspel i undervisningen. Motivet till det var 

att eleverna uppfattas tycka datorspelande är kul och exalterande. Dock såg en del lärare 

tekniken som ett motstånd att använda datorspel i undervisning och berättade att de ofta 

upplevde besvär vid användandet av andra digitala verktyg. Lärarna som ofta använde digitala 

verktyg betraktade tekniken som en möjlighet snarare än ett motstånd. Fortbildning och större 

vana av att använda teknik och dess digitala verktyg skulle därmed kunna ändra lärarnas 

problematiska uppfattning. Förutom besvären med tekniken var även tid en stor faktor till 

varför datorspel och andra digitala medel uteblev i undervisningen. 

 

4. Teori 

I detta avsnitt presenterar jag de teorier som jag anser ligger till grund varför datorspel och 

datorspelande hör hemma i samhällskunskapsundervisningen och vad områdena kan bidra 

med. Det vill säga hur datorspel som tema och undervisningsmetod kan komma att gynna 

undervisningen. Dessa teorier kommer sedan att vägleda analysen av respondenternas svar.  

 

4.1 Digitaliseringens inverkan  

Precis som tidigare nämnt är datorspelsindustrin en av digitaliseringens många 

underkategorier. Digitaliseringen har ingen förutbestämd kraft i alla områden, men kan inom 

många områden öppna upp för nya möjligheter där exempelvis datorspel kan ha en stor 

funktion i att tilltala, underhålla och motivera såväl individer som grupper (Cöster & 

Westelius 2016, ss. 49–52). Ett skäl till att datorspel kan vara relevant i undervisningen är för 

att information nyttjas annorlunda i samband med att den digitala generationen expanderar 

(Linderoth 2004, s. 33). Det vill säga att datorspel och annan teknik alltmer kan komma att 

betraktas som en form av informationskälla.  

 

Wollmer och Gullstrand (2019, s. 36) skriver att skolämnet samhällskunskap till stor del 

handlar om nutid och dagsaktuella ämnen, vilket gör att undervisningen kan präglas av 

förändringar och anpassbarhet. Det innebär att ämnet inte har förutbestämt exakt vad det är 

som ska läras ut och undervisningen kan därmed konstrueras på flera möjliga sätt. Med det 

sagt finns det inget som utesluter datorspel som vare sig tema eller undervisningsmetod i 
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samhällskunskapsämnet. 

 

Utifrån resultaten av Moréns studie (2019, ss. 30–32) hade större kunskap kring digitala 

verktyg möjligtvis skapat en större bekvämlighet hos lärarna av att använda dessa, vilket i sin 

tur kunnat få lärarna att bli mer benägna till att exempelvis använda datorspel i sin 

undervisning. Eftersom digitala verktyg blivit allt mer vanliga på senare tid, är det därmed 

möjligt att erfarna lärare inte har fått och därmed inte har de kunskaper som behövs för att 

datorspel och andra digitala verktyg ska få en större roll i undervisningen. 

 

Alla påverkas av dagens radikala och hastiga digitalisering. Det har bidragit till att massvis 

med funktioner både ökat och minskat. Om digitaliseringens bidragande reformer och möjliga 

redskap används på ett bra sätt, kan lärandekvalitén stiga och eleverna känna sig mer 

engagerade och villiga att lära sig (Tallvid 2016, ss. 1–2). Eftersom datorspel är en del av 

digitaliseringen och en aktivitet som intresserar många människor och i synnerlighet 

ungdomar, kan det vara ett kraftfullt och effektivt verktyg i undervisningen. 

 

Skolverket (2020b) hänvisar dock till forskning där resultat visar att idén om att använda 

datorspel i undervisningen ställer höga krav på lärarna att stödja eleverna, att det finns en risk 

för exkludering då tekniken både kan vara komplicerad och ointressant för vissa, lärandet 

behövs diskuteras och finslipas, anknytningen till verkligheten kan i många fall vara låg samt 

att förväntningarna av datorspelens effektivitet kan vara för höga på grund av många studiers 

positiva resultat av datorspelande. Datorspel kan vara bra och effektivt i 

undervisningssammanhang, men då krävs noggrann förberedelse och planering samt öppna 

dialoger mellan såväl lärare som skolor. Om dessa punkter uppfylls finns det stor potential i 

att datorspelandet ökar motivation och lärandet i undervisningen, vilket i sin tur kan göra 

investeringen och användandet betydelsefullt, lönsamt och resultatrikt. 

 

4.2 Lärande  

Datorspelsbranschen är idag gigantisk och omsätter summor på flera miljarder kronor. 

Förutom datorspelens stora påverkan på samhällsekonomin har de även stora effekter när det 

handlar om kulturella aspekter och samhället i stort. Datorspelen kan spela stor roll för 

individers sociala nätverk samt hur de funderar, reflekterar och agerar i olika 

problemsituationer. Slutligen bidrar datorspel även med att återskapa aspekter av verkligheten 
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i digitala och visuella världar (Wängdahl & Trenter 2011, s. 81). Datorspel kan därmed vara 

ett intressant och relevant samtalsämne och undervisningsområde inom samhällskunskapen.   

 

Av spelen kräver lärarna en distinkt sammansättning, lätthanterlighet samt att de kan kopplas 

till ämnets läroplan och kunskapsmål. Av lärarna krävs en noggrann planering och ett upplägg 

bestående av väl utvalt material (Edvall 2011, ss. 23–24). Lärandet som sker genom olika 

digitala medier genomsyras av sociala relationer och samspel. Lärandet är också individuellt 

och kan se väldigt olika ut från individ till individ (Sörensen 2008, s. 177). Det innebär att 

läraren måste vara insatt i sitt upplägg och samverka med eleverna så väl som möjligt för att 

främja deras lärande.   

 

Det finns tre kategorier av datorspel som ofta förknippas med skolundervisning. Dessa är 

serious games, edutainment och underhållningsspel. Serious games är spel som skapats 

specifikt för användning i undervisning, edutainment är spel som blandar lärande med nöje 

medan underhållningsspel precis som det låter konstruerats för just underhållningens syfte. 

Gemensamt med alla tre kategorier är att dess spel rymmer mycket innehåll och potentialer 

till lärande. SimCity och Civilization nämns som två nöjesspel som kan vara användbara i 

framförallt ämnena historia och samhällskunskap (Sörensen 2008, ss. 173–174). Cities: 

Skylines som jag har använt mig påminner väldigt mycket om SimCity och skulle därmed 

även det kunna vara användbart i dessa två ämnen.  

 

Om ett spel kan användas i lärandesyfte beror mycket på spelets egenskaper. Ett 

konstruktionsspel kan till exempel, genom att efterlikna verkligheter, sprida kunskaper om hur 

huvudsaklig uppbyggnad av en stad kan se ut, hur saker och ting är programmerat och 

fungerar samt hur djur- och nöjesparker kan eller bör drivas. I spel där flera användare spelar 

samtidigt, kan även kunskaper om samarbete, fördelning och ledning visualiseras och betonas. 

Konstruktionsspel bidrar även till kreativitet och utförbarheten att använda sin egen fantasi. 

Förutom kreativitet bidrar genren även till taktiskt tänkande för att allt i staden ska fungera 

väl. Genom simuleringens förändringar skapas olika effekter och konsekvenser som spelaren 

genast får syn på och behöver åtgärda. I dessa spel förekommer våld i väldigt liten 

utsträckning och den stora stimulansen i spelet är oftast när spelaren iakttar, observerar och 

ser till att konstruktionen eller produkten fungerar och utvecklas (Ekenberg & Wiklund 2008, 

ss. 191–193). Detta är också precis vad Cities: Skylines innehåller och bidrar med, vilket är en 

stor anledning till att jag valt just detta spel i min studie. 



 

16 

Multimedias möjligheter erbjuder varierad information som kan göra det lättare för pedagoger 

att individanpassa undervisningar och lärandet hos eleverna. Datorspelen kan också främja 

elevernas meta-förmågor, det vill säga deras kunskaper om hur saker och ting kan uppfattas, 

lösas och analyseras. Användandet av datorspel i pedagogiska syften kan även bidra till nya 

perspektiv där spelandet inte enbart ses som just spelande, utan även som en form av lärande 

(Egenfeldt-Nielsen 2007, ss. 197–198). För att undervisningen ska hållas i styr och främja 

lärandet är det dock väldigt viktigt att läraren är tydlig med regler och motiv bakom valet av 

den specifika digitala metoden (Bruun 2015, ss. 68–70).  

 

Som tidigare nämnt är det många spel som kan ge ständig feedback så att spelaren direkt kan 

reflektera över vad som gick fel och åtgärda det (Wollmer & Gullstrand 2019, s. 40). 

Digitaliseringen skapar möjligheter där eleven genast kan lära sig av sina misstag och starta 

om. Det innebär att de kunnigheter som eleven lärt sig av tidigare omgångar och misstag kan 

användas direkt i nästa omgång. Till skillnad från traditionella lärosätt är det inte möjligt på 

samma sätt. Kursen går vidare och även om uppgifter och prov kan kompletteras och göras 

om, får eleven inte möjlighet att omgående använda feedbacken som han eller hon har fått 

(Bennerstedt 2007, ss. 65–66). Spelen låter alltså eleven genast lära sig av och åtgärda sina 

misstag genom kontinuerlig feedback. För varje misstag lär sig eleven något nytt och i 

samband med att eleven lärt sig vad som ska göras och inte göras, ökar också progressionen.  

 

Lärande som bygger på att pröva sig fram och ta lärdom av sina misstag leder ofta till 

långvariga kunskaper (Diaz 2012, s. 269). Detta lärande kan kopplas till begreppet ”learning 

by doing”, som innebär att individen lär sig av sina erfarenheter. Lärandet leder därmed 

vidare till nya uppfattningar och förändrade handlingar (Alexandersson & Swärd 2015, ss. 2–

3). 

 

I samhällskunskapsämnets syfte (Skolverket 2010) står det bland annat:  

• ”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 

och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika 

samhällsfrågor.”  

• ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som 

berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna […].” 

• ”Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhället påverkas 

av digitalisering.”  
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• ”Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver 

ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett 

sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika 

källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.”  

• ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att 

samla in och bearbeta information, bland annat med hjälp av digitala verktyg. Genom 

undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och 

uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av digitala verktyg.”  

 

Dessa punkter uppfylls genom att både prata om datorspelande samt använda datorspel som 

en metod i undervisningen. Genom att arbeta och samtala kring ämnet får eleverna mer 

lärdomar kring datorspelande som kultur, tillvaro och beståndsdel i digitaliseringen. Genom 

att använda datorspel som metod utvecklas även lärdomarna kring datorspelandets koppling 

till digitaliseringen. Vidare bidrar undervisningsmetoden till att eleverna måste bearbeta 

innehållet i spelen och kan därmed både reflektera och analysera huruvida det stämmer 

överens med verkligheten. Slutligen kan eleverna, med hjälp av den kontinuerliga feedbacken 

som inbegrips i spelen, uttrycka sina erfarenheter och lärdomar både i spelet samt genom 

muntliga eller skriftliga diskussioner och uppgifter. 

 

4.3 Effekter, motivation och kunskap  

På grund av det stora och växande intresset för datorspel (Hägglund 2017, ss. 1–2), kan 

ägnandet allt mer komma att kopplas till en sorts kultur bestående av kamratskap och 

sammanhållning, men även risken för social isolation. Kulturen kan i sin tur påverka dess 

gruppers och individers personligheter, förbindelser och sociala tillvaro (Falkner 2007, ss. 

127, 141–144, 149–152). Risken för social isolering är dock betydligt lägre idag än vad det 

varit tidigare, vilket beror på spelens utveckling där nätverksspel har blivit betydligt mer 

förekommande än förut (Prensky 2006, ss. 82–83). Detta är punkter som kan vara relevanta 

och värda att ta upp i samhällskunskapsundervisningen. 

 

Rollenhagen (2013, ss. 51–52) diskuterar datorspelens olika effekter och påpekar att de bland 

annat kan främja spelarens sociala relationer, det engelska språket, den taktiska 

tankeförmågan, förmågan att göra flera saker samtidigt, responsförmågan samt hur saker och 

ting bör styras och förmedlas inom spelen. Brun (2005, s. 147) tillägger även att spelarens 
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förmåga att uppfatta och utforska sin omgivning främjas samt att det upplevs som 

underhållande. Att träna på dessa förmågor hör kanske inte riktigt hemma i 

samhällskunskapsämnet, men kan definitivt vara relevanta beteckningar att nämna och 

samtala om.  

 

De negativa effekterna av att spela datorspel framkommer främst när spelandet lett till ett 

beroende. Ett datorspelsberoende kan innebära symptom av abstinens där personen måste ha 

tillgång till sin dator för att inte förändras negativt, till exempel bli irriterad, nonchalant, 

dyster eller deprimerad. Datorspelsberoende och andra långa sessioner framför datorskärmen 

kan även orsaka fysiska ansträngningar så som huvudvärk och yrsel. Det är dock viktigt att 

skilja på beroendet mellan datorspel och pengaspel. Målsättningar för den som spelar 

datorspel, eller en ”gamer” som det brukar kallas, är ofta beröm och heder snarare än att vinna 

pengar (Rollenhagen 2013, ss. 53–54). På så vis leder inte datorspelandet till några 

ekonomiska förändringar som pengaspelandet kan göra. Vidare är datorspelsberoende, precis 

som många andra former av beroende, av negativt inslag.   

 

De fysiska besvären som kan uppkomma av datorspelande uppstår oftast vid långvarig fysisk 

sysslolöshet. För att undvika dessa är det viktigt att så ofta som möjligt bryta stillasittandet 

med någon form av rörelse samt undvika överdrivet spelande (Rollenhagen 2013, ss. 62–64). 

Genom att ha en balans i sitt spelande hålls majoriteten av de potentiella besvären borta. 

Precis som vid allting annat behöver människor koppla av, röra sig fysiskt samt uppleva 

samvaro (Brun 2005, ss. 148–149). Dessa möjliga besvär lär därmed inte orsakas genom att 

använda datorspel som metod i undervisningen, men motsvarar definitivt viktiga ämnen att ta 

upp i undervisningen utifrån samhälleliga perspektiv. Kanske kan upplysning av datorspel och 

dess effekter minska risken för beroende, öka lärandeperspektivet vid användning av 

datorspel samt ge kunskaper om ämnet i allmänhet. 

  

En av de mest omtalade effekterna av datorspelande är dock den ökade motivationen. Det är 

också motivation som elever ofta söker i sitt eget lärande (Diaz 2012, s. 267). Datorspelens 

möjliga kapacitet att stärka motivationen hos eleverna är ännu ett skäl till att datorspel kan 

vara användbart i undervisningen. För de pedagogiska omgivningarna blir ofta spelens styrka 

att kunna fånga och underhålla eleverna (Linderoth 2004, s. 33). Utifrån egna erfarenheter blir 

motivation en viktig faktor till hur intressant ett arbetsområde upplevs, vilken effekt som 

läggs på arbetet och slutligen hur resultatrikt det blir. Om datorspel visar sig ha positiva 
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effekter på både motivation och lärande, borde kanske datorspel ses som en väsentlig del i 

undervisningen. 

 

Steinberg (2013, ss. 86–87) skriver bland annat om en så kallad motivationspedagogik, som 

handlar om lärarens konstruerande av varierande metoder och sysselsättningar. Detta gör 

läraren för att fånga motivationen hos eleverna som i sin tur ska leda till ett mer effektivt och 

resultatrikt lärande. Tanken är alltså att elevens driftighet leder till ökat engagemang och 

slutligen även ökat lärande. Motivationspedagogikens metoder kan exempelvis bestå av olika 

uppgifter, lekar och spel. Diaz (2012, s. 270) menar att lärare inte behöver kunna spelen ut 

och innantill, utan att det viktigaste är intresset för metodens möjligheter och lärande samt 

viljan att använda det för att effektiversera sina elevers lärande. Datorspel kan också användas 

i generella, reflekterande och analyserande diskussioner och kan då fånga elevernas 

motivation ytterligare genom att använda just deras datorspelande och innehållet i deras spel. 

 

I Skolverkets (2011) läroplan för gymnasieskolan står det att skolan ska uppmuntra eleverna 

till att vara kreativa, intresserade, känna självtillit samt sträva efter att testa uppfattningar i 

praktiken och klara av olika uppgifter och problem. Men trots spelens otroliga egenskap att 

såväl intressera och motivera människor som att få de att fundera och reflektera i olika 

problemsituationer, kan det vara för kostsamt och invecklat att lyckas skapa effektiva och 

framgångsrika uppgifter (Nylander 2007, s. 25; Wängdahl & Trenter 2011, s. 81). Alla ser 

inte heller det som tillräckligt gynnsamt att ändra sitt sätt att arbeta och väljer därmed att inte 

följa samhällsutvecklingen och ta del av digitaliseringens nya möjligheter (Jensinger 2016, s. 

82). Det innebär att både skolans tillgångar och de anställdas värderingar kan bli väldigt 

avgörande i frågan om att investera tid, energi och pengar på att använda datorspel i 

undervisningen. 

 

Dessa teorier kommer senare att sättas i förbindelse till respondenternas svar. Först kommer 

jag att samla in det empiriska materialet som jag beskriver utförligare i nästa avsnitt. Därefter 

kommer jag noggrant tolka respondenternas svar med hjälp av dessa teoretiska verktyg. 

Slutligen kommer jag i analysdelen koppla de mest intressanta och väsentliga svaren till 

relevanta teorier. På så vis blir dessa teorier som jag nu beskrivit väldigt betydelsefulla för det 

empiriska materialet, analytiska arbetet och undersökningen överlag.  
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5. Metod 

För att kunna ta reda på syftet med studien har jag valt att använda mig av 

forskningsintervjuer som metod, vilka används för att utforska och urskilja såväl bekanta som 

obekanta händelser, kännetecken och betydelser. Forskningsintervjuerna är av kvalitativa och 

icke-standardiserade inslag och bygger på samtalet mellan mig som intervjuare och 

respondenten. Detta innebär att målsättningarna är att utforska personliga tankar och 

värderingar om vad som är angeläget och framstående (Starrin & Renck 1996, ss. 53–56). 

Intervjuerna har också varit öppna, vilket innebär att respondenten själv bestämmer vad han 

eller hon anser är viktigt och strukturerar sitt svar på valfritt sätt (Lantz 2013, s. 43; Trost 

2010, s. 40).  

 

Samtalsintervjuerna är semistrukturerade, vilket istället för precisa och noggranna frågor 

formuleras av olika frågeområden. Samtalen blir då mer naturliga samtidigt som respondenten 

får mer inflytande i intervjun. Oftast är det också en individ i taget som intervjuas (Hedin & 

Martin 2011, ss. 4–6). Kvalitativa intervjuer präglas oftast av enkla och tydliga frågor som i 

sin tur ger omfattande och givande svar. Därefter går det med hjälp av svaren att hitta många 

fängslande och användbara händelser, uppfattningar, samband med mera (Trost 2010, ss. 25, 

133). Jag har i intervjuerna varit väldigt uppmärksam och ställt följdfrågor där jag tyckte en 

utveckling av respondentens svar var intressant. Anledningen till att jag valt denna metod är 

för att den på ett lämpligt sätt hjälper mig besvara studiens frågeställningar. Det innebär att 

svaren inte medför några generaliserbara resultat, utan snarare personliga tankar och 

värderingar om hur det går att se på och resonera kring ämnet.  

 

Före en intervju är det bra att ha förkunskaper kring ämnet. Dels för att det kan underlätta för 

både respondenten och det egna arbetet, dels för att veta vad som tidigare är bekant och inte 

bekant. På så vis blir det lättare att utforska nya tankar och betydelser. Förkunskaper kan 

dessutom göra det lättare för mig som intervjuare att lugnt och sansat hålla respondenten 

fokuserad på ämnet, som i sin tur gör att hela intervjun blir intressant och relevant för studien 

(Starrin & Renck 1996, ss. 60–65). Jag har sedan tidigare en hel del kunskaper kring ämnet 

men för att känna mig helt säker valde jag ändå att utforska ämnet lite extra innan 

intervjuerna. 

 

Av etiska principer har jag valt att göra intervjuerna konfidentiella, vilket innebär att 
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respondenterna kommer att vara anonyma för studiens läsare (Trost 2010, s. 61). Genom att 

utesluta eller förändra respondenternas namn i undersökningen, värnas deras privatliv. Dessa 

tillämpningar gör inga ändringar gällande de svar och resultat som framkommit, utan håller 

bara den privata datan utanför undersökningen (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 109, 323).  

 

En annan etisk princip som jag tillämpat är informerat samtycke, det vill säga att jag förklarat 

studiens syfte, upplägg och hur jag kommer att behandla deras uppgifter. Med informerat 

samtycke har respondenterna frivilligt medverkat och hela tiden haft möjligheten att både 

skippa en fråga samt backa ur helt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 107; Trost 2010, ss. 124–

125). I intervjuernas inledande del har jag visat ett filmklipp (Paradox Interactive 2015b) om 

hur spelet som jag har valt att använda fungerar. Det har jag gjort både för att upplysa 

respondenterna vad ämnet handlar om samt för att erbjuda andra perspektiv som kanske 

annars inte framkommit.  

 

När det kommer till urval har jag gjort ett bekvämlighetsurval, även kallat första-bästaurval, 

det vill säga att jag valt ut personer som jag ansett varit passande för studien (Trost 2010, s. 

140; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s. 189). Jag har alltså haft 

någon form av förbindelse till skolan eller personerna i mitt urval. Fördelen med det är att jag 

sparat mycket tid och energi till resterande delar i forskningen medan nackdelen är att svaren 

kanske inte blir lika unika som de kunnat bli av personer som för mig varit helt obekanta.  

 

I kvalitativa undersökningar bör urvalet vara ganska lågt då ett flertal intervjuer gör att 

kunskapsstoffet blir svårare att hantera och väsentliga inslag riskeras att missas. Det viktigaste 

är dessutom att intervjuerna blivit väl genomförda. Studiens kvalitet och etik bör vara i 

centrum. Det kan vara bra att på förhand fastställa ett visst antal intervjuer och sedan göra fler 

ifall det behövs (Trost 2010, ss. 143–144). Jag bestämde mig för att intervjua två 

samhällskunskapslärare på gymnasiet och två lärarstudenter som studerar till 

samhällskunskapslärare på gymnasienivå. Efter fyra intervjuer kände jag att jag samlat in 

tillräckligt med material för denna studie och kunde därmed börja arbetet med att undersöka 

och analysera materialet. 

 

I intervjuerna har jag även tagit hänsyn till respondenternas bekvämlighet och trygghet (Trost 

2010, s. 65), vilket innebar att intervjuerna med lärarna gjordes digitalt med videokamera och 

röstupptagning medan intervjuerna med lärarstudenterna gjordes på en lugn plats i närmsta 
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bibliotek. Respondenterna godkände att intervjuerna spelades in. På grund av inspelningarna 

kan jag lyssna igenom intervjuerna hur många gånger jag vill för att inte missa någon viktig 

detalj samtidigt som jag under intervjun kan fokusera på att vara aktiv när det kommer till 

frågor och svar. Hade jag valt att anteckna istället för att spela in, hade det båda tagit längre 

tid, skapat ett mer onaturligt samtal samt inte gett mig möjligheten att höra svaren en gång till. 

Nackdelarna blir istället att det kan upplevas som jobbigt och tidskrävande att lyssna igenom 

specifika svar och detaljer om och om igen (Trost 2010, ss. 74–75). Studiens ämne kan 

uppfattas som obekant hos många, vilket gör att filmvisningen och dess perspektiv i början av 

intervjun också kan få respondenten att känna sig mer bekväm i samtalet kring detta ämne.  

 

Slutligen anser Esaiasson et al. (2017, s. 260) att samtalsintervjustudier har stora potentialer 

att upptäcka överraskande belysningar samt är en bra metod för att kunna följa upp såväl 

bekanta som obekanta föreställningar och svar. Vad som framkommit kommer att presenteras 

i de följande delarna av studien.  

 

6. Resultat 

I detta avsnitt kommer respondenternas svar och utsagor att redovisas. Respondenterna 

kommer att formuleras som lärare 1, lärare 2, lärarstudent 1 och lärarstudent 2. För en så 

tydlig struktur som möjligt har jag kategoriserat svaren under relevanta rubriker. 

 

6.1 Digitalisering och digitala verktyg 

Lärare 2 ser stora möjligheter och många fördelar med datorspel med tanke på den 

teknikgeneration vi befinner oss i nu, framförallt inom yrkesämnen där det i spelet går att 

bygga eller genomföra det som sedan ska ske i verkligheten. Lärare 1 berättade att de har 

tillgång till VR-utrustning i undervisningen, vilket gör att eleverna virtuellt får möjlighet att 

besöka olika platser i världen. Skolan har dessutom tillgång till en E-sport sal, vilket också 

belyser eller åtminstone skapar förutsättningar för ett belysande av ämnet. Lärarstudent 2 

illustrerar piloternas flygsimulatorer, som är teoretiska spel som ger såväl teoretiska 

kunskaper som praktiska färdigheter. Detta är några exempel på vad digitaliseringen har 

medfört. 

 

Lärare 1 anser att datorspelande innehåller en hel del betydelsefulla och användbara faktorer 

men har i det stora hela en ganska negativ effekt. Vidare anser hen att det är oerhört viktigt att 
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se till att den virtuella världen inte ersätter den riktiga världen. Hen tror att datorspel bland 

annat skulle kunna vara gynnsamt för individer med sociala svårigheter och berättar i 

samband med det att närvaron vid digital undervisning är högre än den fysiska 

undervisningen. Lärare 2 ser datorspel som något positivt för digitaliseringen då spel kan 

innehålla väldigt mycket pedagogik. Hen upplever att eleverna blir mer uppmärksamma på 

lektionen på grund av tillgängligheten att kunna göra något som inte känns ha med 

undervisningen att göra. Dessutom anser hen att det är bra att använda flera olika metoder för 

att kunna intressera och motivera så många som möjligt, där datorspel därmed kunnat 

motsvara en av dessa olika metoder. 

 

Lärarstudent 1 tycker att likheten mellan digitalisering och datorspel är möjligheten till nya 

och varierade digitala metoder. Det som däremot skiljer är synen på de olika begreppen. Hen 

menar att digitaliseringen ses som ett verktyg att kunna främja undervisningen medan 

datorspel ses som ett fritidsintresse. Hen tycker att datorspel kan gynna digitaliseringen och 

exempelvis vara en metod för att fånga in en viss typ av elever. Om datorspelen kan användas 

istället för att skriva ett arbete, skulle det mycket väl kunna vara positivt för elevens lärande, 

utveckling och resultat. I samband med teknikens utveckling, tror lärarstudent 1 att synen på 

datorspel kommer att bli allt mer positiv i framtiden. Hen tror att den positiva synen också är 

nödvändig för att ämnet ska bli både mer accepterat och mer framträdande i 

skolundervisningen. Lärarstudent 2 tycker att datorspelens inverkan gynnar den kreativa 

förmågan hos barn och ungdomar. Hen anser att datorspel ingår i digitaliseringen, men att det 

oftast är andra delar av digitaliseringen som belyses och uppskattas, till exempel internet och 

dess funktioner. Lärarstudent 2 tror att datorspel kan vara väldigt gynnsamt för 

språkkunskaper samt för en digital vänskapskrets, som i sin tur kan bidra till olika 

upplysningar och erfarenheter. 

 

Gällande fortbildning kring digitalisering och datorspel är det mest på egen hand som gäller. 

Lärare 1 menar att några kollegor fått utbildning inom en viss del av digitaliseringen där de 

sedan spridit sina kunskaper till kollegorna, medan lärare 2 anser att det är på egen hand som 

gäller för att bli mer kunnig inom olika områden. Lärare 2 berättar dock att skolan några 

enstaka gånger erbjudits information och undervisning kring specifika områden. Det har då 

varit exempelvis datorprogram för digitala prov samt digital undervisning. Men förutom det 

så är det antingen lärande på egen hand eller av varandra på skolan.  
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När det istället handlar om vilka förutsättningar som lärarutbildningen gett kring ämnet så är 

det nästintill inga alls. Lärarstudent 1 menar att det presenterats information och kunskaper 

kring rollspel och några enstaka delar inom digitaliseringen, men ingenting om datorspel. 

Lärarstudent 2 anser att utbildningen verkar positiva till digitala läromedel som exempelvis 

”Kahoot!”, vilket är en spelbaserad inlärningsplattform där det går att skapa digitala quiz. Hen 

menar att det därmed finns grund till att utveckla ett främjande av datorspel, men att det inte 

förekommit några uttalade tips, idéer eller information om användning av datorspel i 

undervisningen. 

 

6.2 Potential och koppling till styrdokument 

Samtliga respondenter ansåg att datorspel har stor potential i att användas som hjälpmedel i 

undervisningen och var positiva till detta, framförallt efter att ha fått se vilket spelinnehåll 

Cities: Skylines erbjuder. Lärare 1 ser en större potential i att använda datorspel i 

undervisning än vad hen tidigare har gjort. Hen menar att det med hjälp av liknande spel 

uppkommer många pedagogiska frågor och framförallt frågor kring hållbar utveckling och 

hela den aspekten. Spelet bidrog till nya idéer till såväl samhällskunskapsundervisningen som 

undervisningar i andra ämnen. Lärare 2 ser datorspel både som en stor och enklare möjlighet 

för analyser, det vill säga vilka reflektioner och aktioner som sker kring saker och ting, när 

något inte fungerar som det ska samt vilka konsekvenser som uppstår eller kan uppstå av sina 

egna handlingar. Dessutom erbjuds eleverna en direkt återkoppling vilket också kan förenkla 

analysprocessen. 

 

Lärarstudent 1 ser datorspel lite som ett rollspel för eleverna själva, vilket är en stor del till 

varför hen ser en stor potential i datorspelen. Hen är dessutom positiv till användandet av 

datorspel som undervisningsmetod ifall spelen tydligt innefattar samhällsrelaterade frågor. 

Lärarstudent 2 är precis som lärare 2 inne på analysprocessen där eleverna får möjlighet att 

granska, mäta, analysera och reflektera över saker och ting som även kan och sker i 

verkligheten. Båda lärarstudenterna känner sig dock osäkra på hur det ska gå till och hade 

behövt mer utbildning kring ämnet för att känna sig säker med denna form av 

undervisningsmetod. 

 

Lärare 1 menar att datorspel innefattar många aspekter och kan bidra till nya och fördjupade 

perspektiv på samhället och kan därmed se tydliga och relevanta kopplingar till ämnets 
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styrdokument. Eftersom datorspel dessutom är en stor del av många ungdomars vardag, kan 

det bli lättare för eleverna att utveckla sitt perspektivseende. Lärare 2 anser att många 

datorspel innehåller mycket kunskaper utan att man egentligen reflekterar över det och tror att 

eleverna kan må bra av att få använda datorspel som en undervisningsmetod.  

 

Utöver datorspel som undervisningsmetod är respondenterna eniga om att det är ett relevant 

ämne att belysa i undervisningen. Det förekommer inte och har inte planerats att förekomma 

som ett eget tema i samhällskunskapsundervisningen, utan dyker snarare upp som ett 

samtalsämne inom andra områden och teman. Lärare 1 ser det som en viktig del att samtala 

om. Lärare 2 anser att det kan vara ett relevant område i samhällskunskapen, framförallt 

datorspelandets både positiva som negativa effekter. Lärarstudent 1 tycker också att det är ett 

relevant ämne i samhällskunskapsundervisningen och motiverar det med att datorspelande är 

en del och ibland till och med tillhör ungdomars vardag. Eftersom datorspelande är en stor 

och aktuell kultur idag, anser lärarstudent 2 precis som lärare 1 att det är ett viktigt område att 

implementera i undervisningen. Lärarstudent 2 menar att eleverna behöver få kunskaper och 

utbildning kring detta område och eftersom samhällskunskapsämnet ska lägga fokus på 

aktuella ämnen, blir datorspel och datorspelande ett mycket relevant ämne. 

 

Lärare 1 anser att det går att koppla datorspel och datorspelande till styrdokumenten, 

framförallt till de punkter som handlar om digitalisering och digitala verktyg. Hen anser också 

att skolverket erbjuder mycket material och information som går att använda i 

undervisningen. Delvis gällande spel men framförallt om hela digitaliseringen i sig och dess 

möjligheter. Lärare 2 tycker också att det går att koppla datorspel och datorspelande till 

styrdokumenten. Hen menar att det i princip går att koppla till allt förutom punkten gällande 

folkrätt i väpnade konflikter. Som störst koppling ser hen till källkritik, privatekonomi samt 

demokrati och politiska system. Lärarstudent 1 menar att styrdokumenten ger läraren fria 

händer för tolkningar och ser stora utrymmen att kunna integrera datorspel och datorspelande 

i undervisningen. Lärarstudent 2 ser också stora möjligheter att integrera ämnet i 

undervisningen samtidigt som hen betonar vikten av att se till så att kunskapskraven täcks och 

att syftet uppnås. På grund av de olika aspekter som belyses i Cities: Skylines, menar 

lärarstudent 2 att det går att koppla till det mesta i det centrala innehållet i samhällskunskap.  

 

För att ämnet och undervisningsmetoden ska bli mer tydligt och användbart hade 

lärarutbildningarna behövt ge mer kännedom om ämnet datorspel och datorspel som 
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undervisningsmetod menar lärarstudent 1. Vidare menar hen att även mer forskning hade 

kunnat bidra till en ökning av ämnets och undervisningsmetodens förekomst i skolan. 

Lärarstudent 2 tycker också att utbildningarna hade behövt belysa ämnet mer för att det ska 

bli påtagligt och användbart i undervisningen, vilket i sin tur troligtvis hänger mycket på 

skolverkets rekommendationer. Hen menar alltså ifall skolverket hade rekommenderat att 

diskutera och använda ämnet och medlet i undervisningen hade det antagligen förekommit 

mer i lärarutbildningen också. För lärare 2 hade skolverket behövt presentera och förevisa hur 

användandet av datorspel går till för att hen skulle börja fundera på att tillämpa det i sina 

tidsbegränsade undervisningar och kurser.   

 

6.3 Bakomliggande faktorer 

Samtliga respondenter såg stor potential i att använda datorspel som undervisningsmetod, 

men av olika anledningar är det ingen som vare sig använder eller planerar att använda det 

som en metod i undervisningen. När det istället handlade om datorspelande som ett tema eller 

samtalsämne, sade alla förutom lärarstudent 2 att det endast får eller kommer att få en väldigt 

liten del i undervisningen. Lärarstudent 2 menade att datorspel och datorspelande kommer att 

få en hel del utrymme inom andra relevanta ämnen i undervisningen där datorspel och 

datorspelande kan utgöra en del, till exempel inom området demokrati.  

 

För lärare 1 var anledningen till att inte använda det som en metod i undervisningen både en 

fråga om tid men framförallt en kostnadsfråga. För det första måste det läggas fram 

övertygande motiv och för det andra behöver det utgöra en stor del av undervisningen på 

något sätt för att det ska kännas lönsamt. För lärare 2 handlade det om tidsbrist men berättade 

att hen tidigare använt sig av ett datorspel på webben. Eleverna tyckte det var jätteroligt att 

använda spelet i undervisningen och framförallt när det fanns någon tävlingsaspekt i det, till 

exempel att försöka få mer poäng än läraren. Hen tyckte att det fungerade som ett indirekt 

kunskapsinhämtande tillvägagångssätt där eleverna kopplade spelen till verklighet och 

utvecklade kunskaper utan att de tänkte på det. Lärare 2 var väldigt nöjd med 

undervisningsmetodens effektivitet och resultat, men på grund av mindre omfattande och 

lägre poänggivande kurser, anser hen att tider inte räcker till.  

 

Anledningen till att lärarstudent 1 inte tänkt använda datorspel som en undervisningsmetod 

beror på att hen känner sig alldeles för okunnig och osäker inom det ämnet. Hen menar också 
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att det troligtvis behöver kunna användas i fler än bara ett ämne för att det ska vara en värd 

investering. Lärarstudent 2 tror att det är fullt möjligt att använda spel som en metod i 

samhällskunskapsundervisningen, men känner sig också för osäker kring hur datorspel bör 

användas som undervisningsmetod. Hen kommer dock frekvent att i undervisningen diskutera 

och använda ämnet i andra former än som en undervisningsmetod.  

 

När det handlade om datorspelande som ett tema eller samtalsområde var tidsbristen 

anledningen till att lärare 1 inte belyser det mer än hen egentligen vill. För lärare 2 handlade 

det dels om tidsbrist men framförallt prioriteringar och kunskap. Hen menar att ämnet både är 

ganska outforskat samt att hen själv inte är så påläst i ämnet vilket gör att andra ämnen väljs 

där hen känner sig betydligt kunnigare och bekvämare i. Dessutom blir det tidseffektivt då 

hen inte behöver lägga fokus på att sätta sig in i detta specifika ämne. Lärarstudent 1 anser att 

ämnet hade behövt bli mer aktuellt och accepterat för att hen själv skulle välja detta ämne före 

något annat.  

 

Förutom lärarstudent 2, känner de andra tre respondenterna sig ganska okunniga kring detta 

ämne. Lärare 1 anser att hen har koll på grundläggande aspekter, men långt ifrån ett nyanserat 

kunskapsperspektiv på ämnet. Lärare 2 säger sig endast ha koll på det som ibland tas upp i 

massmedia, vilket dessutom oftast är av negativt inslag. Lärarstudent 1 har också svag koll på 

ämnet och tror att det får stor påverkan på hur förekommande ämnet blir i undervisningen. 

Hen menar att innehållet i undervisningen med stor sannolikhet bestäms av hur bekväm 

läraren känner sig inom olika ämnen. Lärarstudent 2 känner sig dock hyfsat kunnig inom 

ämnet och tror också att det får den effekt som lärarstudent 1 beskrev. Det vill säga ju bättre 

koll på ämnet, desto större chans att det förekommer i undervisningen. Lärarstudent 2 tror 

också att hen kommer att diskutera ämnet i allt större utsträckning jämfört med en äldre och 

erfaren lärare som kanske aldrig har spelat ett datorspel.  

 

Hur lärare på en skola ställer sig till datorspel och dess användande kan ha stor betydelse i hur 

förekommande det blir i undervisningen menar lärarstudent 2. Hen menar alltså att 

kollegornas perspektiv på ämnet kan påverka ens eget perspektiv och användning av ett visst 

ämne. Bägge lärare nämner dock att det i väldigt liten utsträckning eller inte alls pratas om 

datorspel kollegorna emellan på skolan. Lärarstudenterna säger samma sak gällande studenter 

emellan, det vill säga att det i väldigt liten utsträckning eller inte alls diskuteras kring 

datorspel. Lärarstudent 1 tror, precis som lärare 2 var inne på tidigare, att datorspel som ämne 
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och undervisningsmetod hade kunnat upplevas som väldigt intressant för eleverna vilket i sin 

tur hade kunnat höja deras studiemotivation.  

 

Lärarstudent 1 tror att lärare generellt inte är så öppna för att lära sig något nytt, utan hellre 

föredrar att arbeta på det sätt de alltid har gjort och känner sig bekväma med. Dessutom antar 

hen att den vanliga föreställningen av datorspel och datorspelande är ganska negativ, vilket 

kan ha att göra med det våldsamma innehåll som spel ofta innehåller. Lärare 1 berättade att 

hen en gång testade ett våldsamt datorspel och tyckte det var hemskt. Hen upplever också att 

det är det våldsamma inslaget som intresserar eleverna som allra mest. Lärare 2 gör precis det 

som lärarstudent 1 antog, det vill säga bedriver undervisningen på det sätt som hen vill, är van 

vid, upplever är mest effektivt samt känner sig mest bekväm med. Vidare berättade hen även 

att IT-delen och hela digitaliseringen i sig är väldigt svår för många på grund av att de inte är 

uppfödda med tekniken samt känner att de klarar sig utan den. Lärarstudent 1 tror därmed att 

på grund av den nya generationen av lärare som växt upp med såväl datorspel som annan 

teknik, är intresset för detta med stor sannolikhet större vilket i sin tur ökar möjligheten att 

kunna integrera det i undervisningen utan att behöva lära sig mängder av nya och obekanta 

kunskaper.  

 

7. Analys 

7.1 Digitalisering och digitala verktyg 

Skolämnet samhällskunskap handlar till stor del om tidsenliga och aktuella ämnen (Wollmer 

& Gullstrand 2019, s. 36). Både samhällskunskapsämnet och digitaliseringen är öppna för nya 

idéer och möjligheter (Wollmer & Gullstrand 2019, s. 36; Cöster & Westelius 2016, ss. 49–

52). Eftersom information idag kan användas annorlunda, kan datorspel med sin funktion 

tilltala, underhålla och motivera människor vara relevant i samhällskunskapsundervisningen 

(Cöster & Westelius 2016, ss. 49–52; Linderoth 2004, s. 33). Om digitaliseringens utvecklade 

verktyg används på ett bra sätt, finns det stor chans att både lärandekvalitén och elevernas 

strävan efter lärande ökar (Tallvid 2016, ss. 1–2). Samtliga respondenter ser en koppling 

mellan digitalisering och datorspel och anser att det finns potentialer i användandet av 

datorspel som en undervisningsmetod. Lärare 2 belyser också den teknikgeneration som vi 

lever i nu och menar att den för med sig många nya förmåner och möjligheter, till exempel 

verklighetsbaserade spel. Lärarstudent 2 anser att samhällskunskapsämnet ska illustrera och 

diskutera aktuella ämnen och på grund av datorspelandets stora och aktuella kultur, blir det ett 
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såväl relevant som viktigt område i skolämnet.  

 

Lärarna som ofta använde digitala verktyg betraktade tekniken som en möjlighet snarare än 

ett motstånd (Morén 2019, ss 30–32). Som jag skrev tidigare skulle fortbildning och mer 

erfarenhet av att använda teknik och dess digitala verktyg kunna ändra lärarnas problematiska 

uppfattning av tekniken. Lärare 1 berättade att sina kollegor några enstaka gånger fått 

vidareutbildning inom en viss del av digitaliseringen som de sedan delat vidare till kollegorna. 

Lärare 2 nämnde att skolan några få gånger erbjudits information och undervisning kring 

specifika områden inom digitaliseringen men att det främst är lärande på egen hand som 

gäller. Bägge lärarstudenter anser att lärarutbildningen presenterat information och kunskaper 

kring enstaka delar inom digitalisering, men ingenting om datorspel. Dock menar lärarstudent 

2 att utbildningen verkar positiva till digitala läromedel och att det finns grund till att utveckla 

ett främjande av datorspel, men att det inte är något som utbildningen lagt någon betoning på.  

 

Lärarstudenterna anser att utbildningarna behövt ge mer kännedom om datorspel som både 

ämne och undervisningsmetod. Lärarstudent 1 tror att datorspel i undervisningen kan bli allt 

vanligare i framtiden, men för att ämnet ska bli mer förekommande hävdar hen att det både 

behövs mer forskning samt att acceptansen och synen kring ämnet behöver bli mer positiv. 

Lärarstudent 2 påstår att det behövs mer rekommendationer från skolverket för ämnets 

implementerande i utbildningen. Slutligen anser lärare 2 att skolverket behövt presentera och 

visa hur datorspel kan användas i praktiken för att hen skulle börja tänka på att använda 

datorspel och datorspelande i sina tidsbegränsade undervisningar och kurser. 

 

7.2 Potential och koppling till styrdokument 

Datorspelen har en stor påverkan på samhällsekonomin samt breda effekter gällande 

kulturella aspekter och samhället i sin helhet. Människors sociala nätverk och hur de funderar, 

reflekterar och agera i olika problemsituationer kan påverkas av datorspel. Spelen kan 

dessutom bidra med att belysa aspekter av verkligheten genom digitala och visuella världar 

(Wängdahl & Trenter 2011, s. 81). Samtliga respondenter anser att det är ett väsentligt ämne 

att belysa och kan definitivt vara ett relevant område i samhällskunskapsundervisningen. 

Lärare 2 och lärarstudent 1 uttrycker att området är en relevant del i samhällskunskapsämnet 

medan lärare 1 och lärarstudent 2 ser det som en viktig del. Lärarstudent 1 anser att det är 

relevant på grund av att datorspelande idag är en del och ibland till och med tillhör ungdomars 
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vardag. Eftersom datorspel och datorspelande är ett aktuellt ämne idag anser lärarstudent 2 att 

eleverna behöver få kunskaper och utbildning kring ämnet, vilket därmed utgör en viktig del i 

samhällskunskapsundervisningen.  

 

Lärare behöver inte kunna spelen helt och hållet, det viktigaste är att ha intresse för vilka 

möjligheter och lärande som metoden erbjuder samt att vilja använda det för att främja 

elevernas lärande och resultat. Förutom som metod kan datorspel även användas i allmänna, 

reflekterande och analyserande diskussioner där lärarna dessutom skulle kunna använda 

elevernas datorspelande och innehållet i deras spel för att skapa ännu högre intresse och 

motivation i undervisningen. Just den ökade motivationen är också den mest omtalade 

effekten av datorspelande samt den effekt som elever ofta söker efter i sitt eget lärande (Diaz 

2012, ss. 267, 270). Datorspel har stor kapacitet att stärka motivationen hos eleverna och kan i 

pedagogiska omgivningar intressera eleverna (Linderoth 2004, s. 33; Wollmer & Gullstrand 

2019, s. 40). Att konstruera varierande metoder och sysselsättningar kan fånga motivationen 

hos eleverna och i sin tur bidra till ett mer gynnsamt och effektivt lärande (Steinberg 2013, ss. 

86–87). Lärare 2 berättade att eleverna blev väldigt motiverade i undervisningen när hen 

använde sig av ett datorspel på webben. Lärarstudent 1 tror också att datorspel som både 

område och undervisningsmetod kan upplevas som väldigt intressant för eleverna och därmed 

även bidra till att öka deras studiemotivation. 

 

Spel innehåller många funktionella delar som kan gynna undervisningen samtidigt som det 

erbjuder högre grad av effektivitet gällande skapandet av motivation och engagemang hos 

eleverna i jämförelse med undervisningar med traditionella principer (Engborg & Thernlund 

2012, ss. 31–35). Om lärare noggrant förarbetar samt avslutar undervisningen med 

diskussioner och reflektioner kan datorspel definitivt framställa effektiva resultat hos 

eleverna. Datorspelens inverkan i undervisningen medför positiva resultat till 

kunskapslärandet (Hoff & Pålsson 2016, ss. 49–50). Det finns många spel som kan vara till 

stor användning i undervisningen och ett viktigt förarbete för läraren blir därmed att välja ett 

spel som kan förmedla så relevanta och gynnsamma kunskaper som möjligt (Salo & 

Torstensson 2017, ss. 21–22). Huruvida ett spel kan användas i lärandesyfte beror till stor del 

på spelets egenskaper och innehåll (Ekenberg & Wiklund 2008, ss. 191–193). Datorspelen 

kan också främja elevernas meta-förmågor, det vill säga deras kunskaper om hur saker och 

ting kan uppfattas, lösas och analyseras. Användandet av datorspel i pedagogiska syften kan 

även bidra till nya perspektiv där spelandet inte enbart ses som just spelande, utan även som 
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en form av lärande (Egenfeldt-Nielsen 2007, ss. 197–198). 

 

Samtliga respondenter var positiva till användandet av datorspel och tyckte att det innehöll 

stora potentialer till undervisningen. Lärare 1 ansåg att det uppkommer många pedagogiska 

frågor av spel som Cities: Skylines. Hen menar att datorspel kan bidra till nya idéer till 

skolundervisningen, såväl i samhällskunskapen som i andra ämnen. Lärare 2 och lärarstudent 

2 ansåg att datorspel öppnar upp för många reflektioner, analyser och kopplingar till 

verkligheten. Lärarstudent 1 anser att datorspel som innehåller samhällsrelaterade frågor kan 

medföra stora möjligheter till undervisningen och ser även en koppling till rollspel där 

datorspelen blir lite som ett rollspel för eleverna själva. Wollmer och Gullstrand (2019, s. 40) 

benämner även att spelens funktion till kontinuerlig feedback och tydliga intryck av 

progression kan vara till stöd för eleverna. Detta nämns också av lärare 2 som menar att den 

direkta återkopplingen kan förenkla analysprocessen för eleverna. Lärare 2 uttrycker 

dessutom att spel kan fungera som en indirekt metod för kunskapsinhämtande där eleverna 

kopplar spelen till verkligheten och utvecklar kunskaper utan att de tänker på det.  

 

Många av dessa lärandeaspekter som respondenterna diskuterar benämns även i läroplanen för 

gymnasieskolan (2011). I den står det bland annat att skolan ska uppmuntra eleverna till att 

vara kreativa, intresserade, känna självtillit samt sträva efter att testa uppfattningar i praktiken 

och klara av olika uppgifter och problem. För att använda spel i undervisningen kräver lärarna 

att spelen erbjuder en tydlig sammansättning, lätthanterlighet samt att dess innehåll och 

kunskapsutlärande kan kopplas till ämnets läroplan och kunskapsmål (Edvall 2011, ss. 23–

24). Samtliga respondenter kopplade datorspel och datorspelande till styrdokumenten (2010; 

2011). Lärare 1 menar att kopplingarna till styrdokumenten är tydliga på grund av 

datorspelens stora mängder aspekter som medverkar till nya och fördjupade perspektiv på 

samhället. Hen tror dessutom att det kan bli lättare för eleverna att utveckla sitt 

perspektivseende på grund av att datorspel idag är vanligt i ungdomarnas vardag. Vidare ser 

hen störst kopplingar till de punkter som handlar om digitalisering och digitala verktyg. 

Lärare 2 tycker att området i princip kan kopplas till allt förutom punkten om folkrätt i 

väpnande konflikter. Hen ser som störst koppling till källkritik, privatekonomi, demokrati och 

politiska system. Lärarstudent 1 ser stort utrymme för datorspel och datorspelande på grund 

av de fria tolkningarna som styrdokumenten tillåter. Lärarstudent 2 tycker att området går att 

koppla till det mesta i samhällskunskapens centrala innehåll såvida lärarens upplägg är 

noggrant förberett och genomtänkt. Hen menar dessutom att datorspel kan vara gynnsamt för 
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den kreativa förmågan hos barn och ungdomar. 

 

7.3 Bakomliggande faktorer 

Trots lärarnas positiva inställning till användandet av datorspelen, var det några faktorer som 

lärarna ansåg stå i vägen för användandet i undervisningen. I samband med digitaliserings 

utvecklande ökar kraven på digitala kunskaper (Mifsud, Vella & Camilleri 2013, ss. 47–49). 

Att exempelvis använda datorspel i undervisningen sätter höga krav på lärarna att stödja 

eleverna (Skolverket 2020b). En del lärare ser tekniken som besvärligt och som ett motstånd 

till att använda datorspel i undervisningen (Morén 2019, ss. 30–32). Detta var något som 

framförallt framkom av lärarstudenterna. De ansåg sig inte vara särskilt upplysta på hur 

datorspel på ett så lämpligt och optimalt sätt som möjligt kan användas i undervisningen. 

Lärarstudent 1 sade att hen inte kommer att använda datorspel som en undervisningsmetod på 

grund av okunskaper och osäkerhet. Lärarstudent 2 verkade väldigt positiv till datorspel som 

en undervisningsmetod, men kände sig precis som lärarstudent 1 alldeles för osäker på hur det 

ska eller bör användas som undervisningsmetod. Lärare 2 berättade också att många på skolan 

tycker att tekniken och hela digitaliseringen är svåra områden att lära sig och hantera. Därmed 

anser hen att undervisningen blir mer effektiv när den drivs utifrån sina egna kunskaper och 

bekvämligheter.  

 

Förutom kunskapsaspekten framkom även begreppen tid, kostnad och prioritering bland 

respondenternas svar. Lärare kan uppleva att användandet av datorspel i undervisningen 

kräver mer tid än vad som finns tillgängligt (Salo & Torstensson 2017, ss. 21–22). Det är inte 

heller alla som anser att det är tillräckligt fördelaktigt att förändra sitt sätt att arbeta och 

prioriterar därmed bort många av digitaliseringens nya möjligheter (Jensinger 2016, s. 82). 

Det gäller att granska datorspelens kunskapsutlärande i relation till tid och resurser (Hoff & 

Pålsson 2016, ss. 49–50). När det handlade om datorspel och datorspelande som ett tema eller 

samtalsämne, nämndes kunskapsaspekten även här. Tre av de fyra respondenterna menade att 

de inte känner sig särskilt pålästa och uppdaterade i ämnet. För lärarstudent 1 var 

kunskapsaspekten även här orsaken till att ämnet inte kommer att bli särskilt förekommande i 

undervisningen. Hen menar på att ämnet behöver bli mer aktuellt och accepterat för att hen 

ska börja använda och diskutera ämnet i högre utsträckning. För bägge lärarna var dock 

tidsbristen den största orsaken till lågt användande och belysande. På grund av begränsad tid 

får inte ämnet så mycket uppmärksamhet som lärare 1 egentligen velat. För lärare 2 innebär 
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tidsbristen att ämnet prioriteras bort, både för att ämnet inte är tillräckligt utforskat och för att 

hen själv har för lite kunskaper jämfört med andra ämnen. Som tidigare nämnt anser lärare 2 

att prioriteringen också gör undervisningen mer tidseffektiv.  

 

Temadagar med datorspel i fokus skulle kunna vara en lösning där tidsbristen inte sätter några 

hinder, men då hamnar kostnadsaspekten i centrum där investeringens lämplighet och 

gynnsamhet med stor sannolikhet kan betraktas som tveksam. Investeringen av datorer kan 

alltså upplevas vara alldeles för dyrt (Salo & Torstensson 2017, ss. 21–22). Både lärare 1 och 

lärarstudent 1 diskuterade kring kostnadsfrågan. Om det ska anses vara lönsamt menade lärare 

1 att det först och främst krävs övertygande motiv och för det andra måste det utgöra en stor 

del av undervisningen på något sätt. Lärarstudent 1 sade också att hen tror att det behöver 

kunna användas i fler än bara ett ämne för att investeringen ska vara värd att göra. 

 

Så trots spelens häpnadsväckande förmåga att väcka intresse och skapa motivation hos 

människor samt bidra till reflektioner och analyser i olika problemsituationer (Nylander 2007, 

s. 25; Wängdahl & Trenter 2011, s. 81), kan det enligt lärarna upplevas som för dyrt, 

ineffektivt och komplicerat. Precis som tidigare nämnt blir både skolans resurser men 

framförallt lärarnas värderingar väsentliga gällande hur gynnsamt och passande datorspelen är 

i undervisningen, det vill säga hur värt det är att spendera tid, energi och resurser på 

användandet av datorspel. Om tids- och resursupptagandet inte bekymrar lärarna samtidigt 

som de intresserar sig för användandet av datorspel i undervisning, är det både en relevant och 

främjande tillämpning där eleverna kan uppnå framgångsrika resultat gällande sitt lärande och 

kunskapsinhämtande (Hoff & Pålsson 2016, ss. 49–50). 

 

8. Slutsats och diskussion 

Resultaten i denna studie påvisar att lärare och lärarstudenter kan ha en positiv uppfattning 

gällande datorspel som både delområde och metod i samhällskunskapsundervisningen. 

Samtliga respondenter i undersökningen var eniga om att det är ett betydelsefullt och relevant 

område i samhällskunskapen samt att det finns mycket potential i datorspel som 

undervisningsmetod. De såg även stora möjligheter till att kunna koppla området och 

undervisningsmetoden till ämnets styrdokument. Respondenterna ansåg också att datorspel 

har stora potentialer att motivera och intressera eleverna då det idag utgör en stor del av 

många ungdomars vardag. Det var ingen som idag använde eller hade tänkt att använda 
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datorspel som vare sig metod eller tema. Däremot ansåg samtliga respondenter att ämnet var 

lämpligt som ett delområde inom många andra ämnen och teman i undervisningen. 

 

För lärarna var det många faktorer som låg bakom det begränsade användandet av datorspel i 

undervisning. Det handlade om tekniska bekymmer, okunskaper, tidsbrist, kostnadsfrågor, 

obekväma förhållanden samt prioriteringar. För lärarstudenterna handlade det delvis om svaga 

kunskaper kring ämnet, men framförallt okunskapen om hur datorspel på ett så lämpligt och 

optimalt sätt som möjligt kan tillämpas i samhällskunskapsundervisningen. Lärare 2 önskade 

också mer information om hur datorspel kan användas i praktiken utan att andra viktiga 

kunskapsområden blir missgynnade eller inte ens får utrymme i undervisningen. Så trots 

respondenternas positiva uppfattningar kring datorspel i undervisningen, uttrycktes alla dessa 

faktorer som hinder för användandet. I framtiden tror lärarstudent 1 att det finns stora chanser 

för datorspel att bli allt vanligare i undervisningen. För att ämnet ska bli mer förekommande 

anser dock lärarstudenterna att det behövs mer forskning, en positivare syn samt fler 

rekommendationer om användandet av datorspel.  

 

För vidare forskning hade det varit intressant att jämföra lärares uppfattningar på datorspel 

beroende på vilken skola de arbetar på, det vill säga ifall skolors olika inriktningar kan 

påverka lärarnas uppfattningar. Det hade även varit intressant att undersöka hur Skolverkets 

anställda resonerar kring datorspel i undervisning. Nilsson (2010, ss. 64–65) påvisar att 

datorspelande ger positiva effekter till vetenskapsinlärning. Studenterna upplevde dessutom 

spelen som underhållande och engagerande för deras inlärning. Egenfeldt-Nielsen (2007, ss. 

193–195) anser att det behövs mer forskning kring spelens fullständiga effektivitet i 

undervisningen. Med det menar han att undersökningar hade behövt jämföra datorspel med 

andra tänkbara metoder för att kunna avgöra om det är värt all ansträngning samt vad spelen 

kan erbjuda i jämförelse med andra utförbara metoder. En sådan studie hade med stor 

sannolikhet kunnat förändra dagens föreställningar kring datorspel i undervisningen.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide till lärare 

Till lärare: 

• Vilken potential ser du med att använda detta spel som metod eller hjälpmedel i 

undervisningen? 

• Hur ofta använder du datorspel som metod eller hjälpmedel i dina undervisningar? 

Hur? Varför?  

• Anser du att datorspelande är ett relevant ämne i samhällskunskapsundervisningen? 

Varför/Varför inte?  

• I vilken utsträckning pratar du om detta i din undervisning? Hur? Varför? 

• Känner du att du har koll på ämnet? Vilka effekter/konsekvenser kan detta få? 

• Vad ser du för likheter och skillnader mellan dagens digitalisering och datorspel och 

tycker du att datorspelens inverkan är positiv eller negativ för digitaliseringen? 

• Hur har din syn kring datorspel förändrats sedan du var lärarstudent framtill idag? 

• Hur går samtalet kollegor emellan gällande detta ämne?  

• Har ni någon fortbildning kring digitalisering och datorspel?  

• Gör skolan något speciellt för att nyttja och/eller belysa detta ämne? 

• Hur väl anser du att ämnet inbegrips i styrdokumenten? Skulle du säga att skolverkets 

information och material är tillräckligt och tydligt för att det ska vara en del i 

undervisningen? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till lärarstudenter 

Till lärarstudenter: 

• Vilken potential ser du med att använda detta spel som metod eller hjälpmedel i 

undervisningen? 

• Har du tänkt eller funderat på att använda datorspel som metod eller hjälpmedel i dina 

kommande undervisningar? Hur? Varför?  

• Anser du att datorspelande är ett relevant ämne i samhällskunskapsundervisningen? 

Varför/Varför inte?  

• I vilken utsträckning tror du att du kommer prata om detta i din undervisning? Hur? 

Varför? 

• Känner du att du har koll på ämnet? Vilka effekter/konsekvenser kan detta få? 

• Vad ser du för likheter och skillnader mellan dagens digitalisering och datorspel och 

tycker du att datorspelens inverkan är positiv eller negativ för digitaliseringen? 

• Tror du att din syn kring datorspel kommer att förändras efter några år som 

färdigutbildad lärare? 

• Hur går samtalet lärarstudenter emellan gällande detta ämne? 

• Vad har utbildningen gett för förutsättningar kring detta ämne? 

• Hur väl anser du att ämnet inbegrips i styrdokumenten? Skulle du säga att skolverkets 

information och material är tillräckligt och tydligt för att det ska vara en del i 

undervisningen? 

 


