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SAMMANFATTNING
Datorspel och TV-spel utgör idag en betydande del av ungdomskulturen samt en viktig 

del  av  fritiden  för  fler  och  fler  ungdomar.  Syftet  med  detta  examensarbete  är  att 

undersöka  spelintresserade  gymnasieelevers  allmänna  uppfattningar  och  attityder  till 

användandet av kommersiella spel i undervisningen samt deras syn på vad de lär sig av 

sitt spelande. En webbaserad enkätundersökning genomfördes med gymnasieelever från 

årskurs  1-3  på  IT-programmet  vid  ett  John  Bauergymnasium.  Utifrån  enkätsvaren 

framgår att en övervägande majoritet av eleverna gör kopplingar mellan sitt  spelande 

och det  egna lärandet,  såväl  lärande  i  vardagslivet  som i  skolan.  Särskilt  framträder 

ökade  kunskaper  i  det  engelska  språket.  Studiens  resultat  visar  en  stor  potential  för 

användandet av spel i undervisningen och man bör arbeta för att ta fram metoder för att 

utnyttja  den  fulla  potentialen  av  gymnasieungdomars  spelande.  En stor  del  av  detta 

arbete ligger i att informera och utbilda lärare om spel och spelkultur.
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1 INLEDNING

1.1 Introduktion

Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will
understand. (Kinesiskt ordspråk)

Datorspel och TV-spel utgör idag en betydande del av ungdomskulturen samt en viktig 

del av fritiden för fler och fler ungdomar (Ungdomsstyrelsen, 2006). Det är inte bara de 

mest inbitna ”datornördarna” som sitter ensamma framför en dator i en mörk källare och 

spelar. Idag kan både spelen och spelarna skilja sig enormt mycket från varandra och 

spelandet  handlar  ofta  om att  spela  tillsammans  med  andra,  oavsett  om det  är  i  ett 

onlinespel tillsammans med människor i en annan världsdel eller  om det är hemma i 

soffan framför ett TV-spel tillsammans med sina vänner (2006).

Det finns en växande samling med bevis för att elever som har växt upp i en IT- och 

mediarik miljö har utvecklat en annan uppsättning av begåvningar och attityder jämfört 

med tidigare generationer (Oblinger, 2004). Detta kan innebära stora fördelar för dem 

när  det  kommer  till  att  samarbeta  eller  använda  informations-  och 

kommunikationsteknik, men deras förväntningar på utbildning riskerar att inte införlivas 

av  den  gymnasieskola  de  kommer  att  mötas  av.  Engagemang  och  interaktivitet  är 

kännetecken  för  onlinemiljöer  och  spel.  Engagemang  och interaktivitet  kännetecknar 

även utbildning som brukar leda till ett djupare lärande och därför experimenterar skolor 

med nya verktyg för att förstärka möjligheterna till dessa två egenskaper, varav några 

provar just spel och andra simulationer (2004).

Tidigare forskning på hur,  vad och om man ska använda spel i  undervisning är inte 

entydig. Studier om användandet av spel i undervisningen på gymnasiet, användandet av 

kommersiella spel i undervisningen och användandet av spel i undervisningen på något 

annat sätt än att eleverna spelar, är mycket bristfällig eller saknas helt. Enligt Skolverket 

(2006) ska läraren utgå ifrån enskilda elevers behov, förutsättningar, erfarenheter  och 

tänkande, samt utnyttja erfarenheter och kunskaper som elever har skaffat sig utanför 
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skolan.  Uppfyller  gymnasieskolan  detta  uppdrag  idag  för  spelintresserade  ungdomar, 

vars  vardag  utgörs  av  denna  växande  ungdomskultur?  I  denna  studie  kommer  jag 

undersöka  gymnasieelevers  attityder  till  användandet  av  kommersiella  spel  i 

undervisningen samt deras syn på vad de lär sig av sitt spelande. Att få en bättre inblick i 

hur spelintresserade elever ser på sitt  eget lärande i  relation till  sitt  spelande kan bli 

mycket värdefullt för vuxna i allmänhet och lärare i synnerhet. Pedagogiska vinster vad 

gäller  motivation,  elevrelationer och nya upplägg för undervisning kan vänta i denna 

kulturyttring som gymnasieskolan inte har tagit till sig än. 

1.2 Bakgrund

I bakgrunden börjar jag med att definiera några begrepp som jag kommer att använda 

mig av genom rapporten. Därefter går jag kort igenom spelkulturen och dess betydelse 

för  unga.  Till  sist  presenterar  jag  tidigare  forskning  och  studier  om  spel  i 

undervisningen. 

1.2.1 Definitioner

I denna studie använder jag begreppet spel som ett samlingsnamn för TV-spel och PC-

spel, samt alla spelgenrer inom dessa kategorier. TV-spel spelas på en s.k. spelkonsol 

som kopplas till en TV, bildskärm eller projektor. TV-spelsmarknaden 2008 utgjordes 

främst  av de fyra  konsolerna  Playstation  2,  Playstation  3,  Wii  och Xbox 360 enligt 

Dataspelsbranschen (2009). PC-spel spelas på en persondator. Viktigt att påpeka är att 

spel i denna studie inte syftar till att omfatta t.ex. online-poker, vadslagning, hasardspel 

eller andra nätbaserade spel om pengar.

Onlinespel  är ett annat begrepp som återkommer i studien och det kännetecknas av att 

spelet spelas över Internet tillsammans med andra uppkopplade människor. Onlinespelen 

har tidigare uteslutande funnits till persondatorer, men idag går det även att koppla upp 

den senaste generationens spelkonsoler mot Internet och onlinefunktionerna blir därmed 

allt  vanligare även i  TV-spel.  Enligt  min egen erfarenhet börjar fler  och fler  spel ha 

någon form av onlinefunktion, även de spel som man spelar ensam har t.ex. ofta s.k. 

trophies eller  achievements,  som visar  att  spelaren  har  klarat  särskilda  utmaningar  i 
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spelet, dessa kan publiceras online med olika metoder för att sedan kunna jämföras med 

kamrater  och andra spelare.  Ett  exempel på detta  är ett  av de tidigaste Playstation 3 

spelen vid namn Uncharted: Drake´s Fortune, som enbart kan spelas av en spelare men 

som  uppdaterades  med  stöd  för  s.k.  trophies och  därmed  en  onlinefunktion 

(blog.us.playstation.com).

Begreppet  kommersiella spel används ofta i studier på området spel och undervisning, 

t.ex.  Egenfeldt-Nielsen (2005) och  Euström & Hofverberg (2006).  I min studie syftar 

begreppet till att särskilja spel vars ursprungliga huvudsyfte är att underhålla, och som 

omfattar  de  stora  speltitlarna  som  återfinns  på  affärernas  hyllor,  från  så  kallade 

edutainment- och lek-och-lär-spel vars huvudsyfte är att fungera som ett läromedel.

1.2.2 Spelkultur och unga

Trots många diskussioner kring hur spel kan påverka ungas hälsa, etik och moral kan 

man  inte  förneka  att  spelen  är  en  kulturform  som  tar  stor  plats  i  ungas  vardag 

(Ungdomsstyrelsen, 2006). Datorspelandet kan ses som en kulturyttring som utgör en 

del i något som brukar kallas för deltagandekulturer, en kulturyttring som har blivit allt 

viktigare  för  unga.  I  dessa  deltagarkulturer  är  man  inte  enbart  konsument  eller 

producent,  man  är  istället  både  den  skapande  och  den  betraktande,  ibland  t.o.m. 

samtidigt.  Det  är  denna  sociala  interaktion  och  medskapande  som är  det  centrala  i 

deltagarkulturer.  Därigenom är  datorspelandet  en  kulturform som har  kvaliteter  som 

sträcker sig utanför spelens handling (2006). 

Marc Prensky (2006) talar om ett paradigmskifte där unga i denna tid ofta kan mer och 

använder  ofta  ny teknik  mer  än de  vuxna.  Denna kunskapsklyfta  kan falla  in  under 

begreppet  digital  divide (en.wikipedia.org),  som brukar användas  när  man pratar  om 

vilka förutsättningar som finns för att en grupp ska kunna vara digitala medborgare, det 

kan innefatta den fysiska tillgången till ny teknik men även vilken kunskap som finns 

kring hur den används.
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DreamHack (Figur 1) är en datorfestival i Jönköping som ett par gånger om året lockar 

till  sig  tusentals  datorintresserade  människor  med  sina  datorer.  Dreamhack  har  även 

blivit en arena i Sverige för e-sport (wikipedia.org &  Ungdomsstyrelsen, 2007), alltså 

professionella tävlingar i populära spel, ofta med stora prissummor i potten. I och med 

sin vinterupplaga, DreamHack Winter 2008, befäste festivalen sin position som världens 

största datorfestival med 13 825 besökare (dreamhack.se).

Jonas Linderoth red.  (2007) frågar  sig om man kan betrakta  datorspel  som medier  i 

traditionell  bemärkelse och bunta ihop spelen tillsammans med böcker,  film och TV 

eller om man ska betrakta spelen som just spel. Den frågan ger han inte något svar på 

mer än att belysa att kunskapsbildningen kring datorspel är ung. Linderoth framhåller:
De försök som görs för att hitta teorier och förklaringsmodeller tenderar att fastna i 
metaforer som inte gör denna nya kulturyttring rättvisa. (Linderoth, 2007:19)

Oavsett hur man väljer att beskriva eller kategorisera spelen utgör de nu en stor del av 

populärkulturen och vårt mediesamhälle. Traditionella medier som tidskrifter, TV, film 

och även Internet är redan en naturlig del av gymnasieskolan och även spelen har sakta 

börjat sin krokiga väg in i undervisningen.

Figur 1: Dreamhack Winter 2008 - Världens största klassrum? (Foto: Mats Nilsson)
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1.2.3 Forskning om spel i undervisningen

I  användandet  av  spel  i  utbildning  urskiljer  Simon  Egenfeldt-Nielsen  (2007)  tre 

generationer  av synsätt. De tre generationerna är inte kronologiska då de fortfarande 

överlappar varandra. Den första generationen har en snäv syn på utbildning med spel 

genom att eleven helt enkelt ska fyllas med kunskap genom att spela spelet. Den andra 

generationen  betraktar  processerna  mellan  spel  och  elev  som mer  komplexa.  Tredje 

generationens synsätt, som börjar bli mer dominant, tittar på eleven, spelet, läraren och 

kontexten  som alla  viktiga  delar  av  utbildning  med  spel.  Egenfeldt-Nielsen  ser  inte 

positivt  på  edutainmentspel  eftersom  han  menar  att  edutainmentspel  utgår  från 

kunskapssynen  som tillhör  den  första  generationen,  där  det  är  spelet  som ska  förse 

eleven med all kunskap. Vidare framhåller Egenfeldt-Nielsen att alla edutainmentspel så 

här långt helt  enkelt  inte kan stå sig kvalitetsmässigt mot kommersiella  spel bl.a.  på 

grund  av  begränsade  budgetar.  Egenfeldt-Nielsen  anser  att  det  än  så  länge  inte  har 

kommit några bra spel med pedagogiskt huvudsyfte som kvalitetsmässigt håller jämna 

steg ens med de simplaste kommersiella spelen (2007). Daniel  Floyd (2008) berättar 

genom  ett  videoklipp  på  videosajten  YouTube  varför  även  han  ser  negativt  på 

edutainmentspel och framhåller istället tangentialt lärande, där istället kommersiella spel 

lockar till självinlärning.

Oavsett om spelen är framtagna i pedagogiskt syfte eller ej  så utvecklar datorspelare 

följande  förmågor:  problemlösningsförmåga,  metakognition,  spatial  förmåga, 

slutledningsförmåga, induktivt resonerande (Linderoth, 2004). Statens Folkhälsoinstitut 

(2005) har gjort en genomgång av vetenskapliga studier av hälsoeffekterna från tv- och 

datorspelande. Den  ger ett starkt stöd för att spelande ger positiva effekter på spatiala 

förmågor och på reaktionstid. De spatiala förmågorna är viktiga vid problemlösning och 

betraktas  traditionellt  som  en  av  de  viktigaste  delarna  i  vår  intelligens.  Den 

genomsnittliga  intelligensen  mätt  med  intelligenstest  har  höjts  under  de  senaste 

decennierna, det sätter några av forskarna i samband med ungas spelande. Man finner 

även att det finns begränsat stöd för sambanden mellan spelande och aggressiva känslor, 

tankar eller beteenden. Två studier av spelandets effekter på övervikt ger inget stöd för 

ett sådant samband (2005).
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Prensky (2003) berättar om hur forskare inom neurovetenskap hävdar att spelandet av 

actionspel  har  en  positiv  effekt  på  elevers  visuella  uppfattningsförmåga.  Men denna 

upptäckt  är  bara  en  liten  del  av  ett  mycket  viktigare  budskap  som både  lärare  och 

föräldrar behöver höra, fortsätter Prensky. Hans budskap är att spel inte ska betraktas 

som fienden utan istället ses som den bästa möjligheten vi har till att involvera våra barn 

i riktig utbildning (2003). Prensky (2001) menar t.o.m. att generationerna som får en 

”digital uppväxt” inte bara tillägnar sig nya förmågor utan även förlorar förmågan att 

lära sig på traditionella sätt.

Linderoth  (2004)  påpekar  vikten  av  pedagogens  roll  i  användandet  av  spel  i 

undervisning. Enligt Linderoth behöver pedagogen anknyta spelet till andra resurser då 

detta tycks vara centralt för att eleven ska kunna tillgodogöra sig spelets representation i 

sammanhanget.  Han menar  även att  det  är viktigt  att  påpeka och belysa  de delar  av 

spelet som brister i realism eller begränsas av spelets regler. Det är vid diskussioner som 

rör  spels  tillkortakommanden  som  spelens  användning  kan  bli  riktigt  givande.  Att 

lärarens  roll  tillsammans  med annan undervisning är  viktig  vid användandet  av spel 

menar  även  Egenfeldt-Nielsen  (2007).  Han  tror  heller  inte  att  spel  kommer  att 

revolutionera arbetet i skolan på kort sikt men att det kan medföra positiva konsekvenser 

på längre sikt. För att direkt användande av spel i den formella undervisningen ska få ett 

starkt fotfäste finns det flera hinder att komma över; t.ex. skolornas teknikutrustning, 

lärare och skolledares attityder och kunskaper samt tillgången till relevanta spel med hög 

kvalité (2007).

I en studie använde Adams (1998) det kommersiella spelet SimCity 2000 i en vecka 

under  en  introduktionskurs  i  stadsplanering  på  högskolenivå.  Spelet  syftade  till  att 

representera  de  många  komplicerade  problem  som  stadsplanerare  ställs  inför  och 

resultatet visade att en tredjedel av studenterna fick ett ökat intresse för stadsplanering 

och insyn i hur komplicerat det kan vara att sköta en stads finanser. Bland nio andra 

projekt under terminen ansåg studenterna att veckan med spelet var deras favorit. Trots 

den  korta  implementeringstiden  sammanfattades  studien  med  att  användningen  av 

SimCity 2000 förbättrade kursen.
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En studie från Turkiet gjord med elever från årskurs 5 och 6 visar att spel kan fungera 

bra  som  ett  IKT  (Informations-  och  kommunikationsteknologi)-verktyg  för  att  öka 

motivationen och göra undervisningen i geografi roligare (Tüzün, H. et al. 2009). Spelet 

som användes i studien är ett s.k. edutainment spel som heter Quest Atlantis. Studien 

kunde bekräfta att spel passar bra ihop med modern pedagogik på så vis att man kan 

erbjuda relevanta lärandemiljöer och att elevernas självständighet ökar. Man fann även 

att interaktionen, samarbetet, fördjupningen och utforskandet i spel kan innebära många 

chanser till inlärning inom geografi (2009).

Mattias Byström (2004) har i sitt examensarbete undersökt hur svenska högstadieelevers 

spelande på fritiden påverkar skolarbetet. I den enkätundersökning han genomförde visar 

det sig att majoriteten av eleverna ansåg sig ha förbättrat sina kunskaper inom engelska 

och  svenska.  Ungefär  hälften  av  eleverna  i  undersökningen  ansåg  att  mänskliga 

kontakter skapades genom deras spelande. Hälften av eleverna trodde också att deras 

spelande kunde ha en negativ effekt på deras skolarbete och de flesta trodde att detta 

skedde genom minskad läxläsning. Utan tillgång till spel skulle en majoritet av eleverna 

istället tittat på TV eller film. Om eleverna kunde se några faror med spelen var det en 

klar majoritet som såg dessa faror i fysiska skador som nackont och musarm (2004).

Diana Oblinger (2004) ser, trots en positiv inställning till spel i skolan, en mängd frågor 

som kvarstår  kring användandet  av spel i  undervisningen.  Vad är t.ex.  risken för att 

innehållet  i  utbildningen  blir  för  förenklat  och  hur  kommer  vetenskapligheten  bli 

bibehållen? Hur kommer spel integreras med traditionell undervisning och kommer spel 

kunna ge uppmuntran och engagemang till  sådana undervisningsformer som vanligen 

upplevs som ”tråkiga”? Hur  kommer spelen och deras fördelar  bli dokumenterade och 

utvärderade? Oblinger påpekar också att trots att spel är ett nytt  lovande verktyg och 

motivationshöjare  så  ersätter  de  inte  lärarens  roll  eller  elevens  egenupplevda 

erfarenheter  (2004).  I  de  litteraturstudier  Linderoth  (2004)  har  gjort  om  spelens 

pedagogiska roll, i vad han själv kallar en brokig referensvärld, ser han genomgående att 

spelen beskrivs som en teknik som ännu inte har utnyttjas till dess fulla potential. Det 

saknas  emellertid  fortfarande  forskning  som  behandlar  användningen  av  spel  i 
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undervisningen  på  gymnasienivå  samt  användningen  av  elevernas  erfarenheter  från 

spelande utanför skolan och kommersiella spel  i undervisningen.

1.3 Syfte

Utifrån tidigare studier ser man att vuxna inte har tillräcklig insikt och kunskap om spel 

(Andersson & Bergman, 2007). Forskningen på vad och om unga lär sig något av spelen 

och dess sidoaktiviteter (t.ex. diskussionsforum och LAN1) är bristfällig. Skulle skolan 

kunna ta  tillvara  på motivation och göra pedagogiska vinster  av direkt  eller  indirekt 

användande av kommersiella spel i skolan? Det övergripande syftet med denna studie är 

att den ska kunna fungera som en förstudie till produktionen av ett informationsmaterial, 

om spel  och  spelens  eventuella  kopplingar  till  undervisningen,  riktat  till  lärare  och 

pedagoger. Det  direkta  syftet  med  studien  syftar  till  att  undersöka  spelintresserade 

gymnasieelevers allmänna uppfattningar och attityder till användandet av kommersiella 

spel i undervisningen samt deras syn på vad de lär sig av sitt spelande. 

1.4 Frågeställningar

 Målsättningen med denna studie är att besvara följande frågeställningar:

• Anser eleverna att de lär sig något av sitt spelande? Vilka lärdomar anser de i så 

fall att de kan dra nytta av i sina liv både i och utanför skolan?

• Finns det önskemål hos eleverna om att lärarna ska veta mer om spel och att de 

ska börja använda kommersiella spel i undervisningen? Finns det i så fall förslag 

på hur detta ska tillämpas?

1 LAN står för Local Area Network och syftar här till de sociala träffar där datorintresserade möts i en 

lokal och kopplar ihop sina datorer för att t.ex. spela mot varandra och umgås.
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2 METOD

2.1 Metodval

För att besvara frågeställningarna i min studie var jag främst intresserad av kvalitativa 

data (Trost, 2007) om elevernas allmänna uppfattningar och attityder till användandet av 

kommersiella spel i undervisningen samt deras syn på vad de lär sig av sitt spelande. För 

att  komma  åt  dessa  kunde  jag  välja  mellan  intervjuer  och  en  enkätundersökning 

(Ejlertsson, 2005). För att kunna inkludera en relativt stor urvalsgrupp inom den korta 

tidsramen  som fanns  till  förfogande och  samtidigt  få  lätthanterlig  data  valde  jag  att 

använda mig av en enkätundersökning som metod. För att underlätta sammanställningen 

av data, anpassa enkäten till  urvalsgruppen samt öka konfidentialiteten för deltagarna 

valde jag att genomföra enkätundersökningen som en webbenkät. Webbenkäten gör det 

omöjligt att urskilja individer genom t.ex. handstil och svaren sparas i en databas utan 

någon information om vem svaret kommit ifrån.

2.2 Urvalsgrupp

Den totala populationen som är intressant för studien är spelintresserade gymnasieelever 

i Sverige. Urvalet gjordes som ett bekvämlighetsurval (Trost, 2007) och valdes utifrån 

tillgänglighet  och personlig  kännedom om ett  utbrett  spelintresse  hos IT-eleverna  på 

denna gymnasieskola. Totalt omfattade urvalsgruppen 144 gymnasieelever från årskurs 

1-3 vid IT-programmet på ett John Bauergymnasium. Fördelningen mellan årskurserna 

såg ut enligt följande; 62 elever från åk. 1, 48 elever från åk. 2 och 36 elever från åk. 3. 

Enkäten besvarades av 109 elever vilket gav en svarsfrekvens på 76%.

2.3 Enkätutformning

Med  målet  att  nå  en  så  hög  svarsfrekvens  som  möjligt  anpassades  enkäten  till 

urvalsgruppen. Medvetna val gjordes därför under skapandet av enkäten rörande antalet 

frågor,  frågornas  formuleringar,  ordval,  enkätens  omfattning  samt  att  göra  enkäten 

digital  (Trost,  2007).  Dessa  val  gjordes  utifrån  antagandet  att  en  pappersenkät  med 
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många frågeställningar och ett mer komplicerat språkbruk skulle öka bortfallet av både 

antalet deltagare och antalet besvarade frågor (Ejlertsson, 2005).

Enkäten bestod av 14 frågor indelade  i  fem block (Ejlertsson,  2005).  Block ett  med 

rubriken  ”Spel”  innehöll  tre  frågor  som syftade  till  att  få  en överblick  av elevernas 

spelvanor. Två av dessa frågor hade svarsalternativ och den tredje kunde besvaras med 

fri text. Block två hade rubriken ”Lärande” och innehöll tre frågor som syftade till att få 

en inblick i elevernas egen syn på vad de eventuellt lär sig utav sitt spelande. Alla tre 

frågorna kunde endast besvaras med ja eller nej, varav två gav möjligheten att lämna 

kommentarer.  Det  tredje  blocket  med  rubriken  ”Lärare”  bestod  av  två  frågor  där 

frågorna  handlade  om  elevens  syn  på  lärares  spelkompetens.  Båda  frågorna  hade 

svarsalternativ  varav  en  gav  möjligheten  att  lämna  en  kommentar.  Block  fyra  med 

rubriken  ”Framtiden”  bestod  av  två  frågor  som syftade  till  att  eleverna  skulle  få  ta 

ställning  till  och  kunna  ge  förslag  på  hur  och  om spel  ska  användas  mer  i  skolan. 

Frågorna bestod av en fråga med svarsalternativ, med möjlighet att lämna kommentar, 

samt en fråga med möjlighet till svar i fri text. Block fem med rubriken ”Påståenden” 

utgjordes av fyra frågor där eleverna fick ta ställning till hur väl de instämde med fyra 

påståenden. Enkäten bifogas i sin helhet i Bilaga 1.

2.4 Genomförande

Studien genomfördes som en webbaserad enkätundersökning i sju olika klasser under en 

tredagarsperiod i mars  2009. Totalt  var det 144 gymnasieelever  i årskurs 1-3 på IT-

programmet  vid  ett  John  Bauergymnasium  som blev  muntligt  tillfrågade  att  delta  i 

enkätundersökningen.  Alla eleverna blev informerade om att deltagandet var frivilligt 

och att  alla  svaren var helt  anonyma (Patel  & Davidson, 2003). Alla  blev dessutom 

informerade  om  att  enkätens  svar  skulle  användas  i  ett  examensarbete  på 

lärarprogrammet, men informationen om att examensarbetet skulle handla om tv- och 

datorspel i undervisningen utelämnades, då risken fanns att elevernas svar skulle kunna 

påverkas. Därefter hänvisades deltagarna till en hemsida unikt skapad för detta syfte, där 

enbart enkäten fanns tillgänglig under den begränsade tiden som studien genomfördes. 

12



Svaren från webbenkäten skickades till en databas där de sparades. Inga ip-nummer eller 

andra uppgifter som skulle kunna identifiera enskilda deltagare sparades i databasen. 

Enkätsvaren exporterades från databasen till en Excel-fil,  från vilken bearbetning och 

sammanställning genomfördes. Frågorna som blivit besvarade i fritext delade jag upp i 

kategorier och försökte hitta teman bland svaren för att kunna redovisa dessa svar på 

samma sätt som övriga enkätsvar (Ejlertsson, 2005). Korrelationer mellan elevernas svar 

har inte analyserats för att begränsa studiens omfattning och studiens mål är endast att 

undersöka allmänna uppfattningar och attityder.

2.5 Etiska överväganden

Denna studies enkätfrågor har ingen anknytning till något av de områden som omfattas 

av etiklagen och därav behöver ingen ansökan om tillstånd göras hos någon av de etiska 

prövningsnämnderna  (Ejlertsson,  2005).  Däremot  bör  de  fyra  krav  som  finns  i 

Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  beaktas.  Informationskravet  säger  att 

deltagarna ska informeras om enkätundersökningen, dess syfte och att  deltagandet  är 

frivilligt. Samtyckeskravet säger att deltagarna har rätt att bestämma själva om de ska 

medverka eller inte och genom att svara på enkäten har man samtyckt till att medverka. 

Konfidentialitetskravet säger att deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet så att 

ingen utomstående ska kunna identifiera enskilda individer i studien. Det fjärde kravet är 

nyttjandekravet som säger att insamlad data endast får användas för enkätens ändamål 

och inte i några andra sammanhang (2005). Jag anser att jag i genomförandet av denna 

studie har tagit hänsyn till samtliga av dessa krav.

Endast  två  personer  i  urvalsgruppen  var  kvinnor  och  därför  har  frågor  om  kön 

utelämnats  ur  enkäten  för  att  skydda  alla  deltagares  anonymitet.  Dessutom  låg 

könsfördelningen  inte  inom studiens  syfte.  De 62  eleverna  från  årskurs  1  som blev 

tillfrågade  att  delta  i  studien  undervisade  jag  själv  under  läsåret  som 

enkätundersökningen genomfördes. Men jag ansåg att frivilligheten till deltagande och 
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den  totala  anonymiteten  som  webbenkäten  utgjorde,  motverkade  de  eventuella 

maktförhållandena som skulle kunna finnas mellan mig som lärare och eleverna.

2.6 Reliabilitet och metodkritik

Studiens population är inte ett slumpmässigt urval utifrån den totala populationen, som 

avser  alla  spelintresserade  gymnasieelever  i  Sverige.  Urvalsgruppen  valdes  utifrån 

bekvämlighet  då  denna  gymnasieskola  även  är  min  arbetsplats.  Hela  urvalsgruppen 

kommer  därför  från  samma  program  och  samma  skola  vilket  skulle  kunna  sänka 

studiens generaliserbarhet mot den totala populationen.  Dock är urvalsgruppen spridd 

över alla tre årskurserna och sju olika klasser. Studiens relativt många deltagare bidrar 

till  att  eliminera  att  tillfälligheter  påverkar  resultaten  signifikant  och  höjer  där  med 

reliabiliteten (Thurén, 1991). 

Det interna bortfallet hos frågorna med svarsalternativ är extremt litet då det är endast 

tre av frågorna som saknar ett svar vardera. Det interna bortfallet (Trost, 2007) på de två 

fritextfrågorna,  som inte  var  följdfrågor,  uppgår till  2  respektive 37 obesvarade från 

totalt 109 respondenter.

Enkätundersökningen var uppbyggd rent tekniskt på så vis att alla frågor inte behövde 

besvaras  för  att  kunna  skickas  in.  Rent  tekniskt  hade  man  kunnat  lösa  så  att  en 

respondent som försöker skicka in en enkät som saknar svar blir informerad om att alla 

frågor måste besvaras innan den kan skickas in. Men denna form av kontrollfunktioner 

ökar  risken  för  bortfall,  då  den  som  inte  vill  besvara  alla  frågor  kanske  avbryter 

ifyllandet  av  enkäten  helt  (Trost,  2007).  Enkäten  var  också  uppbyggd  på  så  vis  att 

följdfrågorna  kunde  besvaras  oavsett  vad  man  svarat  på  den  ursprungliga  frågan. 

Respondenterna styrdes istället genom den tillhörande textinstruktionen till följdfrågan, 

där det framgick att frågan endast skulle besvaras vid valet av ett av ursprungsfrågans 

alternativ. Det framgår av resultatet att endast ett fåtal inte har följt instruktionerna och 

påverkan på resultaten kan anses försumbar.
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3 RESULTAT

3.1 Spelvanor

Från enkätens första fråga kan man med säkerhet utläsa att minst 94% (n=102) av de 

tillfrågade eleverna spelar spel i  någon omfattning,  då endast 6% (n=7) angav att de 

ägnade 2 timmar eller mindre åt samma aktivitet. Hälften (n=55) av eleverna i studien 

uppskattade att de spelade spel 14 timmar eller mer per vecka (Figur 2).

På  frågan  vilken  plattform  eleverna  spelade  mest  regelbundet  på  var  det  hela  90% 

(n=98) som angav PC. Resterande svar var fördelade mellan Xbox 360, Nintendo Wii 

och Playstation 3 i fallande ordning (Figur 3).

14 timmar eller mer 6 - 14 timmar 2 - 6 timmar 0 - 2 timmar
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Hur många timmar i veckan spelar du datorspel och/eller TV-spel?

Figur 2: Antal spelade timmar i veckan. Frågan besvarades av 109 elever.
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När eleverna i fritext fick ange vilka spel de spelade mest var World of Warcraft (41%), 

Counter-Strike (34%) och Warcraft 3 (25%) de överlägset vanligaste. Call of Duty 4 var 

det  fjärde  mest  spelade  spelet  (8%)  därefter  var  svaren  utspridda  mellan  63  olika 

speltitlar som fanns med i mellan 7% till 1% av elevernas svar. Se Figur 4 för en grafisk 

representation av de vanligast förekommande speltitlarna i form av ett s.k. ”tag cloud”.

Resultaten  visar  att  det  finns  ett  utbrett  spelintresse  hos  respondenterna  och  en 

överväganden majoritet av dem spelar PC-spel, där de tre speltitlarna World of Warcraft, 

Counter-Strike och Warcraft 3 utmärker sig i popularitet.

PC Xbox 360 Nintendo Wii Playstation 3 Ingen vald
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På vilken plattform spelar du mest regelbundet?

Figur 3: Mest använda spelplattformen. Frågan besvarades av 109 elever.

Figur  4: Vilka  spel  eleverna  spelar  mest.  Teckenstorleken  representerar  hur  vanligt  

förekommande speltiteln var i elevernas svar på enkäten.
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3.2 Spel och lärande

På frågan om eleverna tyckte  att  de lärt  sig något genom sitt  spelande svarade 95% 

(n=104) ja. Det var 83% (n=90) som ansåg att de även lärde sig saker av sitt spelande 

som de har nytta av i sitt vardagsliv. Av de 90 eleverna som svarade på följdfrågan, där 

exempel skulle ges  på vad de hade lärt sig av spelen som de har nytta av till vardags 

utanför spelen, var det hela 76% (n=69) av eleverna som nämnde det engelska språket. 

En elev uttryckte sig så här:
”Jag har lärt mig att både prata mer engelska och även lärt mig att stava rätt mer ofta 
eftersom andra  kan  ha  svårt  att  uppfatta  annars.  Genom att  sitta  och  prata  med 
engelsktalande personer har jag även utvecklat min förmåga att uttala ord rätt.”

Ytterligare  tre  elever  nämner  engelskan  men  kommer  även  in  på  samarbete,  social 

kompetens och öppenhet inför andra kulturer.
”mesta dels engelska, tror de va tack vare wow2 som jag fick vg i 9:an och så lär man 
sig samarbeta bra i grupp också”

”Engelska - lärt mig mkt mer än vad man lär sig på engelskalektionerna., att vara 
social kompetent och grupparbeten (ibland måste man ju vara 5 pers. eller mer för att 
nå sitt mål i ett spel och då hjälps man åt. Det har man väldigt bra nytta av i skolan”

”Mest  engelska,  men  även  sociala  förmågor,  och  man  blir  mer  öppen  till  andra 
kulturer.”

I  följande  två  elevsvar  återkommer  den  gemensamma  nämnaren  engelska,  men  här 

nämns också några ytterligare lärdomar.
”Engelska språket, det är något jag stöter på varje dag. Jag har också lärt mig många 
andra småsaker t.ex. att inte överreagera och min ledarförmåga har också ökat.”

”Kreativt tänkande och problemlösningar och avancerade kunskaper i engelska.”

På frågan om eleverna tyckte sig ha lärt sig något genom sitt spelande som de kan ha 

nytta av i skolan svarade 84% (n=92) ja. Av de 93 eleverna som svarade på följdfrågan, 

där exempel skulle ges på vad de hade lärt sig av spelen som de har nytta av i skolan, var 

det en ännu större majoritet med 78 elever (84%) som svarade att de lärde sig engelska. 

En elev härleder intresset för att lära sig mer om datorer till sitt spelande:
”Indirekt så har spelande lärt mig det mesta jag kan om datorer, genom att jag fått 
intresset  att  lära  mig  Linux  för  att  sätta  upp  servrar.  Fick  även  intresse  för  att 

2 Wow är en förkortning av spelet World of Warcraft. 
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scripta/programmera genom mIRC scripting. IRC3 kom jag i kontakt med främst tack 
vare spel”

Två andra exempel från eleverna berättar bl.a. att sociala nätverk inne i spelen används 

för att få hjälp med skolarbete.
”Ex. hjälp med läxorna i guildchat4.”

”Engelska.  Lärde  mig  geografi  och  städer  på  namn  som  yngre,  då  jag  spelade 
Backpacker5.”

Utifrån  resultaten  framgår  således  att  en  betydande  del  av  eleverna  gör  kopplingar 

mellan sitt spelande och det egna lärandet, såväl lärande i vardagslivet som i skolan. 

3.3 Lärarnas kunskap om spel

När eleverna skulle ange om de tyckte att deras lärare kunde mycket om spel svarade 

46% (n=50) ”Nej, endast få” och 37% (n=40) ”Ja, ungefär hälften” (Figur 5). 

3 IRC är en förkortning av Internet Relay Chat, som är ett kommunikationsprotokoll som används främst 

för gruppdiskussioner i realtid i s.k. kanaler. mIRC är ett av de vanligaste klientprogrammen för IRC.

4 Guildchat är en chatkanal inuti ett online-rollspel som WoW t.ex. där endast medlemmarna i samma 

gille  (guild)  kan  kommunicera.  Ett  gille  är  en  gruppering  av  spelare  som spelar  tillsammans och 

samarbetar i spelet.

5 Backpacker är ett äventyrsspel från 1995 där man ska resa jorden runt genom att svara på frågor.

Ja, alla eller nästan alla Ja, ungefär hälf ten Nej, endast få Nej, inga alls
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Tycker du att dina lärare kan mycket om datorspel och TV-spel?

Figur 5: Andel spelkunniga lärare. Frågan besvarades av 109 elever.
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Det var 56% (n=61) av eleverna som angav att de skulle vilja att deras lärare kunde mer 

om spel, medan 44% (n=48) inte angav en sådan önskan. Följdfrågan som löd ”varför 

skulle du vilja att dina lärare kunde mer om datorspel och TV-spel” besvarades av 62 

elever. I 68% (n=42) av dessa 62 svar tog eleverna upp förståelse och gemenskap som 

en av motiveringarna till varför man vill att lärare skulle kunna mer om spel och var där 

med  det  vanligaste  svaret.  Följande  citat  ger  en  talande  bild  av  dessa  elevers 

uppfattningar:
”Därför datorspel har blivit en stor kultur för tonåringar och är därför viktigt att veta 
om det.”

”Om man delar samma intresse som läraren så kan detta leda till ett bättre elev-lärare 
förhållande.”

Några av dessa elever ansåg även att ökade spelkunskaper hos lärarna dessutom skulle 

kunna få implikationer för innehåll och uppläggning av undervisningen.
”För att då kanske de skulle kunna relatera en del lektioner till datorspel som både 
eleverna och läraren tycker är roligt.”

”Då förstår läraren eleven mer då de mesta använder speltermer och förstå att spel 
inte bara är dåligt för hälsan utan också bra för utveckling.”

Att det skulle vara roligt ingick i 32% (n=20) av svaren och att man gärna ville spela 

tillsammans med lärarna svarade 8% (n=5).
”Alltid kul att diskutera en hobby, speciellt med mer mogna personer som kan mer.”

”Jag vill att de ska kunna spela Counter-Strike så det blir lite mer utmaning nör man 
möter de.”

Resultaten visar alltså att knappt hälften av respondenterna anser att endast få av deras 

lärare kan mycket om spel och ungefär lika många önskar att deras lärare kunde mer om 

spel för att öka förståelsen, gemenskapen och förändra undervisningen positivt.

3.4 Spel i undervisningen

På frågan om eleverna skulle vilja att  datorspel och TV-spel användes mer i skolans 

undervisning svarade ungefär hälften ja (n=55) och hälften nej (n=53). Följdfrågan som 

skulle besvaras av de som svarat ja löd; ”varför skulle du vilja att datorspel och TV-spel 
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användes mer i skolans undervisning?”. Den besvarades av 56 elever där hälften (n=28) 

ansåg  att  spel  skulle  användas  mer  i  skolans  undervisning  för  att  skolan  skulle  bli 

roligare på ett eller annat sätt. Flera uttryckte också olika tankar kring vilket pedagogiskt 

värde spelen skulle kunna få:
”För att det är något man tycker är roligt och många anser att skolan bara är tråkig.”

”Eftersom nästan alla spelar spel så blir det enklare inlärning om man blandar med 
det i spelform.”

”Det finns redan en massa bra spel med sådana syften, och självklart är det roligare 
att lära sig något från ett spel än från en bok. Roligare skola = Mer engagemang = 
Bättre arbetsmiljö = Bättre betyg etc.”

”Det är ett roligt och bra sätt att lära ut på, eftersom det oftast är underhållande så är 
det eleven som vill lära sig mer eftersom det är roligt och inte eftersom den måste.”

I  fritextsvaren  från  följdfrågan  var  det  även  några  elever  som  uttryckte  en  viss 

skepticism eller var försiktigt positiva:
”Tror inte riktigt att det skulle fungera, men om det finns något sätt att implementera 
spel i undervisningen på ett effektivt sätt, skulle det vara mycket roligt.”

”Självklart  intressant  att  se  hur  det  skulle  kunna  gå  till,  man  skulle  gärna 
betatesta6 :)”

”Finns inte så många sätt det skulle kunna genomföras på.”

”Tja, åtminstone inom de ämnen/kurser som det kan vara relevant i.”

”Jag är på ett svar mellan ja och nej där. Dels ja för att  lära sig mer om logiskt 
tänkande osv. men delvis nej för att man inte borde ta skoltiden till spel.”

I nästa fråga kunde eleverna lämna förslag i fritext på hur skolan skulle kunna använda 

spel i undervisningen och det gjorde 66% (n=72) av eleverna. 20 (28%) av dessa kunde 

inte komma på något förslag på hur spelen kan användas i skolan:
”Vet inte det maåste man nog lägga mycket tanke bakomm”

”Jag  har  inga  varken  bra  eller  genomtänkta  förslag  till  hur  spel  skulle  kunda 
användas i undervisningen.”

”oj da.... svår fråga ^^ kan nog inte ge et konkret svar på den frågan.”

6 Betatesta betyder att man testar och rapporterar fel i den så kallade beta-versionen av ett datorprogram, 

som fortfarande är under utveckling men börjar likna slutprodukten.

20



Logiskt tänkande, simulatorer, svenska, engelska, matematik, geografi, programmering, 

spelutveckling,  mikroprocessorteknik,  idrott,  trafikkunskap och teambuilding var bl.a. 

innehållet i de resterande förslagen, här följer några exempel:
”På idrotten skulle man kunna köra turneringar i Nintendo Wii Fit7. Många spel är ju 
baserade på problem lösning och ofta så är det att man måste sammarbeta för att 
komma vidare. Dessa spel skulle vara väldigt bra för att lära sig sammarbeta.”

”ett spel där dialogerna bestämmer vad som händer så man måste läsa”

”Ett mattespel som ändrade svårighetsgraden på alla uppgifter efter hur bra eleven 
presterar till exempel.”

”I garrys mod8 kan man använda logiska grindar för att göra robotar och andra grejor 
i en viruelm miljö.”

”Man  kan  testa  spelen  och  ge  resentioner  av  spel  och  lära  sig  omhur  spel  är 
uppbyggda.”

”I  engelskan  skulle  man t.ex.  kunna gå  in  på  ett  online  spel  och chatta  med en 
random person för att öva skriftlig kommunikation eller något.”

Enligt  resultaten  vill  hälften  av  respondenterna  att  spel  ska  används  mer  i 

undervisningen och hälften av deras motiveringar handlar om att det skulle vara roligt 

och förbättra deras motivation. Men nästan en tredjedel av de som lämnade förslag på 

hur spelen ska användas i undervisningen hade svårt att komma på konkreta förslag.

3.5 Påståenden

I enkätens sista del fick eleverna ange hur väl de tyckte att fyra påståenden stämde in på 

dem utifrån fyra svarsalternativ (Tabell 1). På påståendet ”Mitt spelande bidrar till att  

utveckla  min  förmåga att  lösa  uppgifter  i  skolan”  blev  det  vanligaste  svaret  att  det 

stämde in delvis. Det vanligaste svaret på hur bra påståendet ”Mitt spelande bidrar till  

att utveckla min förmåga att hantera sociala relationer” stämde in på eleverna var även 

det delvis. Majoriteten av eleverna tyckte att påståendet ”Mitt spelande bidrar till att  

7 Nintendo Wii Fit är en spelkontroll i form av en balansbräda till Nintendos spelkonsol Wii.

8 Garry's  mod är  en sandlådemodifikation till  spelmotorn Source.  Olikt  normala spel  finns  det  inga 

förbestämda mål, spelarna får istället en rad verktyg och är lämnade till att underhålla sig själva.
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utveckla min samarbetsförmåga” stämde in bra på dem. På påståendet ”Mitt spelande 

bidrar till  att utveckla mina färdigheter i engelska” svarade hela 65% att det stämde 

mycket bra in på dem.

Tabell 1: Hur bra eleverna tyckte att fyra påståenden stämde in på dem, angivet i procent av det  

totala antalet elever i studien.

Hur bra eleverna tyckte att påståendet stämde in på dem

Påstående Mycket bra Bra Delvis Inte alls

Mitt spelande bidrar till att utveckla 
min förmåga att lösa uppgifter i 
skolan.

6% 28% 50% 16%

Mitt spelande bidrar till att utveckla 
min förmåga att hantera sociala 
relationer.

8% 31% 46% 15%

Mitt spelande bidrar till att utveckla 
min samarbetsförmåga. *

23% 52% 17% 6%

Mitt spelande bidrar till att utveckla 
mina färdigheter i engelska.

65% 25% 7% 3%

*ett svar uteblev

Utifrån resultaten framgår det att en klar majoritet anser att deras samarbetsförmåga och 

färdigheter  i  engelska  utvecklas  av  deras  spelande.  Majoriteten  anser  även att  deras 

spelande utvecklar deras sociala kompetens och förmåga att lösa skoluppgifter till viss 

del.
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4 DISKUSSION

I  Medierådets  (2008)  rapport  ”Ungar  &  Medier  2008”  definieras  begreppet 

högkonsument som ett barn eller ungdom som en vanlig dag lägger tre timmar eller mer 

på en och samma medieform. I min studie angav 50% (n=55) av eleverna att de spelade 

spel  14 timmar  eller  mer  per  vecka,  vilket  utslaget  på hela  veckan innebär  minst  2 

timmars spelande under veckans alla dagar. Beroende på vad som anses vara en vanlig 

dag  i  Medierådets  definition  så  kan  50%  av  eleverna  i  min  studie  betraktas  som 

högkonsumenter eller befinner sig i gränslandet till att definieras som högkonsument.

Bland  de  tre  överlägset  mest  populära  spelen  fanns  det  inget  nytt  spel.  World  of 

Warcraft släpptes i november 2004, Counter-Strike släpptes i juni 1999, till en början 

som en modifikation till spelet Half-Life. Warcraft 3 släpptes i juli 2002. Hur kommer 

det sig att dessa, i sammanhanget, gamla spel fortfarande kan vara så populära och har 

de något  gemensamt?  Jag kan direkt  se några gemensamma nämnare  där  den första 

troligtvis också är den viktigaste: dessa spel är gjorda för att man ska spela tillsammans 

med andra människor. Spelen har även blivit stora när det kommer till e-sport (Figur 6, 

Figur 6: Två World of Warcraft-spelare blir intervjuade inför finalen i e-sportturneringen 

Intel® Extreme Masters på CeBIT-mässan 2009, Hannover, Tyskland. (Foto: Mats Nilsson)
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esl-world.net, wcg.com) och de är resurssnåla vilket göra att man inte behöver en ny dyr 

dator  för att  kunna spela  dem.  På grund av spelens  popularitet  växer  det  även fram 

sidoaktiviteter i form av forum och mötesplatser både nätbaserade och fysiska, som i sin 

tur gör att sammanhållningen och kulturen kring dessa spel blir ännu starkare. 

Att  det  är  spel  som  kretsar  mycket  kring  samarbete  och  engagemang  som  är  de 

populäraste måste ses som positivt sett till vilka egenskaper som skolan strävar efter att 

utveckla hos eleverna. Entreprenöriellt lärande ser ut att vara en populär modell att satsa 

på hos skolorna och även bland de egenskaper som eftersträvas inom entreprenöriellt 

lärande återfinns samarbete  och engagemang (Peterson & Westlund,  2007). Trots  att 

dessa tre överlägset mest populära spel till stor del handlar om samarbetsförmåga och 

lagarbete  är  det  inte särskilt  många som nämner i  enkäten att  de skulle  dragit  några 

lärdomar av detta som de kan ha användning av till vardags eller i skolan. Linderoth och 

Bennerstedt (2007) beskriver det som i  princip omöjligt att komma vidare i World of 

Warcraft så länge spelaren inte har ett socialt nätverk med andra spelare som denna kan 

spela tillsammans med.

Det är anmärkningsvärt många i enkäten som anser att de lär sig något från spelen, hela 

95%. Ett väntat men samtidigt slående resultat är det engelska språket, som en majoritet 

av eleverna anser är det som de har lärt sig överlägset mest av från sitt spelande. Det ter 

sig  rätt  naturligt  då  de  populäraste  spelen  är  av  social  karaktär  som spelas  av  och 

tillsammans med människor från hela världen, spelens text och tal är på engelska, få spel 

är överhuvudtaget översatta till svenska och dessutom är många forum och spelnyheter 

på engelska. Jag misstänker utifrån egna erfarenheter och utifrån enkätsvar som ”mesta 

dels engelska, tror de va tack vare wow som jag fick vg i 9:an”, att det är just elevernas kunskaper i 

engelska som har överraskat många föräldrar och lärare de senaste åren och att båda i 

många fall har förstått att elevernas spelande kan ha något med saken att göra, något 

som också kan ha påtalats för eleverna. Om det skulle vara så att det är föräldrar och 

lärares  medvetenhet  om detta  som påverkar  medvetenheten  hos  eleverna,  om att  de 

faktiskt lär sig engelska av sitt spelande, skulle detta då betyda att ett ökat kunnande hos 

lärare om spel skulle kunna göra eleverna medvetna om fler saker de lär sig från sitt 
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spelintresse? Om så är fallet skulle en pedagogisk guldgruva kunna ligga och vänta på 

att bli upptäckt den dagen då lärare börjar se på spelen som en kunskapskälla och börjar 

prata med eleverna om detta.

Efter  engelska är  svaren mycket  mer  utspridda och bland de svaren hittar  man bl.a. 

samarbetsförmåga,  allmänbildning,  ledarskap,  geografi,  öppenhet  till  andra  kulturer, 

logiskt tänkande och matematik. Något förvånande är att inte fler elever ansåg sig ha 

blivit mer allmänbildade. Det finns även en mindre grupp av elever som inte tänker på 

spelen som ett läromedel, troligtvis för att det är deras avkoppling och tillflykt när de 

kommer hem från skolan. Spel är helt enkelt inte skola, det är fritid. Skulle svaren sett 

annorlunda ut om vi i skolan hade pratat mer om spelen som en av många vägar till ny 

kunskap  och  inte  bara  en  presumtiv  fiende  som  står  i  vägen  för  den  traditionella 

undervisningen och läxorna? Anser eleverna som svarade nej på frågan om de lär sig 

något av sitt spelande, att de verkligen inte får ut något annat än underhållning eller har 

de helt enkelt svårt att tänka sig att placera deras fritidsaktivitet i ett fack tillsammans 

med läroböcker och prov?

Ett  av de allra  mest  intressanta  svaren i  fritext  från enkäten kom på följdfrågan där 

eleverna skulle ge exempel på vad de lärt sig från spelen som de kunde ha nytta av i 

skolan:  ”Ex.  hjälp  med läxorna  i  guildchat.”. Svaret  visar  att  eleven i  fråga har  kunnat få 

läxhjälp av andra spelare i en chattkanal inuti  ett spel.  Detta får ses som ett lysande 

exempel på när informellt och formellt lärande möts genom ett spel. Det bekräftar även 

något  som Prensky (2006) talar  om,  nämligen  att  unga som växt  upp med spel  och 

Internet som självklarheter har tillgång till ett globalt nätverk av sociala lärare på nätet. 

Att så många inte vill se spel i undervisningen förvånar, men kan kanske delvis förklaras 

med rådande omständigheter på just denna skola. Då alla elever på skolan har tillgång 

till en egen bärbar dator tar skoltrötta och omotiverade elever ibland sin tillflykt till spel 

under lektionstid, trots att detta är förbjudet på skolan. Denna tillflykt utan datorer hade 

med största sannolikhet istället  visat sig genom sms:ande eller klotter  på bordet eller 

kanske till och med skolk. Det är inte omöjligt att insiktsfulla och/eller ambitiösa elever 
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skulle kunna se detta osanktionerade och icke pedagogiskt kopplade spelande som något 

negativt som redan försiggår och som man inte vill ha mer av i skolan.

Lite drygt hälften av de tillfrågade eleverna önskade att lärarna ska kunna mer om spel 

och hälften önskade att mer spel skulle användas i undervisningen. Ungefär en fjärdedel 

av de 72 eleverna, som önskade mer spel i undervisningen, hade svårt att komma på 

konkreta exempel på hur spelen skulle kunna tillämpas i undervisningen. De mer eller 

mindre konkreta förslagen som gavs var väldigt utspridda, men de röda trådarna som går 

att uttyda handlar om språkundervisning och speldesign/programmering. Några föreslog 

även att  man skulle  använda spel  som man styr  med kroppen på  idrottslektionerna. 

Övergripande så går de flesta förslag antingen ut på att ett ändamålsenligt spel väljs ut 

och spelas sedan av eleverna för att lära sig något genom själva spelet eller att ett spel 

ska tillverkas, byggas om, analyseras eller recenseras.

Studien  visar  alltså  att  eleverna  har  svårt  för  att  se  framför  sig  hur  undervisning 

integrerad eller knuten till spel skulle kunna se ut, men man tror sig veta att det skulle bli 

mycket roligare och ge mer motivation. I och med den unga och långt ifrån heltäckande 

forskningen på ämnet som jag har träffat på är det ingen vild gissning att det även är 

många  lärare  som  har  svårt  att  se  framför  sig  hur  spel  skulle  kunna  användas  i 

undervisningen. Att de flesta elever och säkert även lärare får bilden av att spelen endast 

kan användas på så vis att eleverna skulle sitta och spela under lektionerna är beklaglig 

men inte så konstig. I den utsträckning spel redan har använts i skolundervisning har det 

varit i form av edutainment-spel, som enligt Egenfeldt-Nielsen (2007) tillhör den första 

generationen av pedagogiskt användande av spel, där spelet på egen hand är tänkt att ge 

eleven  kunskap.  Det  som flera  verksamma inom spelområdet  nu stödjer  är  det  som 

Egenfeldt-Nielsen  (2007)  ser  som  den  tredje  generationen  av  pedagogiskt 

spelanvändande, där pedagogens roll är väldigt viktig tillsammans med eleven, spelet 

och sammanhanget (Linderoth. 2004, Oblinger. 2004, Egenfeldt-Nielsen. 2007), vilket 

ställer höga krav på lärarens kunskaper om spel. Dessa författare har en ganska försiktigt 

positiv attityd till pedagogiskt användande av spel, delvis på grund av den fortfarande 

ganska begränsade forskningen på området som bl.a. påpekas av Linderoth (2004).  De 
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rapporter och böcker som jag har använt till denna studie har enbart handlat om ett direkt 

användande av spel på ett eller annat sätt. Med direkt användande menar jag att spelen 

har använts genom att eleverna i någon utsträckning har spelat spelen i undervisningen.

På grundval av denna studie skulle jag vilja skilja på direkt och indirekt användande av 

spel  i  undervisningen.  Det  jag  omnämner  som  indirekt  användande  av  spel  i 

undervisningen skulle kunna röra sig om att titta på kopplingar till kursen mellan någon 

av  de  många  sidoaktiviteterna  som  spelen  skapar.  Ett  annat  exempel  på  detta 

användande är att helt enkelt knyta an till spelen istället för andra fritidsaktiviteter, som 

redan  görs  i  skolan  idag  t.ex.  i  form  av  fotboll.  Diskussioner  om  eller  paralleller 

kopplade till spel kan också falla sig naturligt. Kanske kan konflikter i vår värld lättare 

förklaras genom att dra paralleller till de grupperingar som strider mot varandra i World 

of Warcraft  eller  andra spel? Diskussioner om vad som är gott  och ont beroende på 

vilket perspektiv man har, och de inte alltid så knivskarpa linjerna där mellan, utgör ofta 

grunden till storyn i flera spel.

Ett av de mest konkreta exemplen på ett indirekt användande av spel i undervisningen 

som jag kan se är matematikundervisning som kan dra nytta av World of Warcraft. I ett 

komplext spel som World of Warcraft, där kombinationerna av utrustning, egenskaper 

och färdigheter som en spelare kan välja för sin karaktär är i det närmaste oändliga, kan 

det vara av stor vikt för en hängiven spelare att sätta sig in i spelets mekanik. Spelets 

mekanik utgörs av ren matematik då alla variabler som spelarna kan styra knyts ihop och 

påverkas  genom  en  rad  mer  eller  mindre  komplexa  formler.  Dessa  formler  och 

matematiska språk (Figur 7) måste en hängiven spelare kunna avkoda och motivationen, 

att genom matematik få direkt utdelning i form av strategiska val i spelet som kan göra 

dig bättre, tror jag en matematiklärare skulle kunna ha stor nytta av. Någon forskning på 

ett indirekt användande av spel i undervisningen verkar inte existera till dags dato.
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Studiens resultat pekar på att det är dags för skolan att acceptera spel som en ny media- 

och kulturform. Inte minst framkommer detta i elevernas syn och en elev motiverar det 

på följande sätt:
”Därför datorspel har blivit en stor kultur för tonåringar och är därför viktigt att veta 
om det.”

Film, tidningar, Internet, radio och TV, alla dessa former av media är idag accepterade 

som pedagogiska verktyg i dagens gymnasieskola. Ett exempel på detta är Film i skolan 

(sfi.se)  som  är  ett  projekt  där  Svenska  Filminstitutet  tillsammans  med  lokala 

resurscentrum hjälper skolor med att välja ut och visa filmer samt komma med tips på 

uppföljande  diskussioner.  Något  liknande  skulle  behövas  för  spel.  De  går  inte  att 

ignorera som en stor och viktig del i  dagens mediesamhälle.  Spelens avtryck  i  unga 

människors  konsumtion,  referensramar,  populärkulturen  osv.  är  idag  markant 

(Ungdomsstyrelsen, 2006).

Prensky  (2006)  pratar  om  hur  vuxna  och  lärare  ofta  fokuserar  på  verktyg  som  är 

föränderliga över tid. Unga ser istället förbi verktygen och fokuserar på användandet och 

färdigheterna, som är beständiga över tid. Så istället för att t.ex. fokusera på om man 

använder en over head-apparat eller PowerPoint via en projektor som verktyg, så är det 

Figur  7: Ett  exempel  på  hur  World  of  Warcraft-matematik  kan  se  ut  på  nätet.  

(Källa: www.wowwiki.com/Resilience.)
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presentationen som är det viktiga. Verktygen Wikipedia eller Nationalencyklopedin är 

kanske mindre viktigt  om man fokuserar på färdigheten källkritik.  Med detta  synsätt 

med större fokus på användningsområdet  kanske verktyget  spel inte  behöver vara så 

kontroversiellt, om man bara vet vilka färdigheter man vill fokuserar på.

Enligt Skolverket (2006) ska läraren utgå ifrån enskilda elevers behov, förutsättningar, 

erfarenheter  och  tänkande,  samt  utnyttja  erfarenheter  och  kunskaper  som elever  har 

skaffat sig utanför skolan och vid betygsättning ska kunskaper som en elev skaffat sig 

utanför den aktuella undervisningen tas i beaktande. Detta uppdrag från Skolverket kan 

man i nuläget inte säga att gymnasieskolan uppfyller för spelintresserade ungdomar som 

lär sig saker från spelens miljöer och sammanhang eller från sociala utbyten i eller kring 

spelen. Lärare måste stå beredda att möta den föränderliga världen i sitt uppdrag och 

denna innefattar numera också spelens värld. Som denna studie visar är elevers spelande 

och intresse för spel ett område som rymmer stor utvecklingspotential när det handlar 

om nya former för undervisning och lärande.

Europeiska  Unionen  (2006)  har  utfärdat  en  rekommendation om  följande  åtta 

nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Nyckelkompetens definieras här som den 

kompetens som alla behöver för att kunna utvecklas, utöva ett aktivt medborgarskap, 

integreras  socialt  och ha en sysselsättning.  Nyckelkompetenserna  har  ingen inbördes 

rangordning då alla anses vara viktiga delar när man lever i ett kunskapssamhälle. 

1. Kommunikation på modersmålet.
2. Kommunikation på främmande språk.
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
4. Digital kompetens.
5. Lära att lära.
6. Social och medborgerlig kompetens.
7. Initiativförmåga och företagaranda.
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.
(Europeiska Unionen, 2006:13)

Utifrån enkätsvaren från denna studie vill jag påstå att  de kompetenser och förmågor 

som  spel  utvecklar  i  någon  omfattning  kan ha  en  positiv  inverkan  på  alla  EU:s 

nyckelkompetenser.  Innehållet  i  alla dessa åtta nyckelkompetenser ligger inte särskilt 
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långt ifrån vad en spelare av t.ex. World of Warcraft kan komma i kontakt med under en 

enskild spelsession och man kan på så vis tänka sig att spelandet och dess sidoaktiviteter 

skulle  kunna bidra till  bemästrandet  av någon eller  några av kompetenserna.  I  EU:s 

rekommendationer  (2006)  nämns  även några  teman  som anses  vara  centrala  när  det 

gäller  de  åtta  nyckelkompetenserna,  dessa  teman  är  följande:  kritiskt  tänkande, 

riskbedömning,  kreativitet,  initiativtagande,  beslutsfattande,  problemlösning  och 

konstruktiv hantering av känslor. Även flera av dessa återkommer bland enkätsvaren i 

denna studie samt i tidigare forskning på området som egenskaper som kan utvecklas av 

spelande och förstärkas vid pedagogiskt användande av spel.

Inför framtida forskning och satsningar på området hade det varit intressant att närmare 

undersöka  hur  vi  ska  tillvarata  ungdomars  motivation  och  intresse  för  spel  i 

gymnasieskolan. Vidare studier skulle behövas för att utveckla och utvärdera metoder 

för direkt eller indirekt användande av kommersiella spel som pedagogiskt verktyg på 

gymnasiet. Man behöver även informera lärare om kommersiella spel samt undersöka 

hur stor del av elevernas syn på, var kunskap hämtas ifrån och användandet av spel i 

undervisningen, färgas av lärare och andra vuxna. 
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5 SLUTSATS

Studiens resultat tyder på att spelintresserade gymnasieelever anser att de lär sig saker av 

sitt spelande som de kan ha nytta av både i och utanför skolan. Särskilt framträder ökade 

kunskaper i det engelska språket. Runt hälften av studiedeltagarna uttryckte att de vill att 

deras lärare ska kunna mer om spel och ungefär lika stor andel önskade att spel ska 

användas  mer  i  undervisningen.  Eftersom  spel  används  i  ytterst  liten  skala  i 

undervisningen idag verkar det vara svårt för studiedeltagarna att tänka sig in i hur en 

sådan användning skulle kunna se ut. Samhällets negativa syn och okunskap om spel 

(Ungdomsstyrelsen, 2007) kan självklart spegla av sig på studiedeltagarna och påverka 

resultaten.  Studiens  resultat  visar  en  stor  potential  för  användandet  av  spel  i 

undervisningen om rätt metoder och tillämpningar tas fram.  Enligt  Skolverket (2006) 

ska läraren utgå ifrån enskilda elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

samt utnyttja erfarenheter och kunskaper som elever har skaffat sig utanför skolan. Idag 

kan man utifrån mina erfarenheter inte säga att gymnasieskolan uppfyller detta uppdrag 

för spelintresserade ungdomar. Man bör arbeta för att ta fram metoder för att utnyttja den 

fulla potentialen av gymnasieungdomars spelande och en stor del av detta arbete ligger i 

att informera och utbilda lärare om spel och spelkultur.
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