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Abstrakt 
Denna studie handlar om pojkars beskrivningar av att använda digitala spel och hur 
detta kan bidra till språklig kunskapsutveckling i skolans verksamhet. För att få 
studiens frågeställningar besvarade har intervjuer med fem pojkar i tio års ålder 
analyserats med utgångspunkt i socialsemiotiska teorier och begrepp. Pojkarnas 
beskrivningar visar tecken på att digitala spel kan användas som en resurs i 
utveckling av barns verbala och skriftligt språk. Pojkarna beskriver att utvecklingen 
av språklig och verbal kunskap kan äga rum dels individuellt och dels i grupp 
genom att använda digitala spel. Resultatet visar även att skolans verksamhet inte 
har erbjudit pojkarna möjlighet att använda digitala spel för att utveckla sina 
språkliga kunskaper. 
 

Nyckelord 
Digital games, Learning, Creating digital games, Boys experiences of digital games 
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1. INLEDNING 
“When we think of games, we think of fun. When we think of learning we think of work. Games show 

us this is wrong.“ – Gee (2007) 

 

Valet av studiens ämne grundar sig i att vi båda är intresserade av digitala spel och dess användning i 

skolans verksamhet. Studien  fokuserar på att bidra med en bild av hur pojkar beskriver sina tankar om 

och erfarenheter av att använda och skapa digitala spel. Ovanstående kommer att ha en betydelse för 

hur pojkar beskriver sin språkliga utveckling. Vidare hoppas vi kunna ge en bild av hur pojkar ser på 

lärande i relation till digitala spel. 

 

Vi lever i ett digitalt samhälle där tekniken har en stor roll, människor använder sig av tekniska 

hjälpmedel i sitt arbete, under sina universitetsstudier och på fritiden. Dock tar Trageton (2014) upp 

hur skolan ofta ser på användandet av digitala hjälpmedel som endast ett medel för sökande av 

information vilket gör att eleven endast blir en konsument av kunskap istället för en medproducent av 

sin lärprocess. På grund av detta anser vi det vara intressant att lära om och ta del av digitala spel ur ett 

elevperspektiv och om hur pojkar sätter lärande och digitala spel i relation till varandra. En anledning 

till att vi valde att fokusera på pojkar i åldrarna 10-12 år var dels för att vi i vårt kommande yrke 

kommer arbeta med barn i dessa åldrar samt att vi ansåg att det kunde finnas vissa svårigheter i att få 

ut reflekterande och genomtänkta svar av barn i yngre åldrar. Vi riktade in oss på pojkar på dels på 

grund av den forskning som Carr-Chellman (2012) har genomfört men även för att vi själva är av 

samma kön och därför kändes det mer intressant för oss. Trageton tar även upp att det är viktigt att 

man använder sig av rätt form av digitala spel då det är viktigt med en progression i spelet samt att 

man använder spel på rätt sätt för att få en positiv lärprocess för användaren. Vidare är den genre som 

barn främst föredrar att ta del av fantasihistorier (a.a) vilket kan vara en anledning till att de tilltalas av 

digitala spel då de ofta utspelar sig i en fantasivärld som användaren får utforska, både ensam och 

tillsammans med andra. Genom att intervjua pojkar inom skolan ämnar vi att öka förståelsen för hur de 

ser på sitt lärande och sin språkutveckling i relation till användandet av digitala spel.  

 

Trageton skriver att lärare och föräldrar har tendenser att se på användningen av digitala spel i 

grundskolans tidigare år som en riskfaktor som tar tid från lek, arbete och olika praktiska aktiviteter. 

Detta kan i vissa fall kan vara befogat men det beror ofta på utformningen av användningen och vilka 

spel som skolan och lärarna väljer att använda sig av. Att använda sig av digitala spel i skolan har både 

för- och nackdelar och användningen av digitala spel kräver resurser av skolan och de som arbetar i 

den, ofta i form av tid och pengar men om man gör det på ett bra sätt kan man koppla an till elevernas 

intressen och motivera dem. Leijon (2010: 30) tar upp detta och skriver om hur medier idag används 

av barn som resurs för utveckling, ”Medier påverkar barns sociala relationer, inspirerar till lek och till 

andra aktiviteter samtidigt som medier ingår i barnens lärande”. Genom att ta till vara på detta i 

skolans verksamhet skulle elever kunna bli mer motiverade då de känner igen element från sina 

intressen och vad de ägnar sig åt under sin fritid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

2. BAKGRUND 
Vi är idag väl medvetna om digitaliserade samhället och dess allt mer utbredda användningsområden. 

Det kan vara så att digitaliseringen inte har nått in i klassrummet trots att barn redan från tidiga åldrar 

lär sig handskas med digitala hjälpmedel så som iPads och datorer. Carr-Chellman (2012) fokuserar på 

just pojkars svårigheter i skolan. Hon nämner att för varje hundrade flicka som blir relegerad finns det 

335 pojkar som går samma öde till mötes. Vidare tar hon upp att för varje hundrade flicka med 

inlärningsproblem finns det 276 pojkar vilket kan visa att det krävs olika metoder för att nå ut på olika 

sätt till olika individer. Då språkutveckling beskrivs i denna studie kommer begreppet litteracitet att 

användas. Litteracitet i den här studien definieras som kunskapen/möjligheten att kunna kommunicera 

via tre vägar, läs- och skriv, tal och hörsel samt visualisering och observation (Tyner 1998).  

Författarinnan tar upp problemet med att pojkarnas lärande i många fall inte når upp till önskad 

standard på grund av bristfälliga kunskaper i verbalt och skriftligt språk och anser att lärare och 

föräldrar bör fokusera på att öka pojkars litteracitet redan från de tidigare åldrarna (a.a). I relation till 

detta kan det finnas en möjlighet att litteracitet kan utvecklas med hjälp av användandet av digitala 

spel genom att användaren kommunicerar, dels med spelare i spelet men även med kamrater utanför 

spelets värld. Detta kan leda till att de utvecklar sin litteracitet och uppnår de mål som finns utsatta i 

skolans läroplan gällande kunskaper i språk. Därför kan det finnas en relevans i att låta pojkar bli 

medskapare av sin lärprocess för att motivera dem till att utveckla sina färdigheter inom skolan, 

framför allt inom språkutveckling och litteracitet som den här studien kommer att handla om.   

 

Carr-Chellman (2012) skriver att digitala spel är ett framgångsrikt sätt att öka kompetensen inom olika 

ämnen och att det finns olika tillvägagångssätt för att få pojkar att finna glädje och motivation genom 

digitala spel. Ett sätt är enligt Carr-Chellman att utveckla spel med större fokus på 

kunskapsinhämtning, ett annat är att integrera barnens populärkultur, det vill säga det som de gillar 

och brukar spendera sin tid med på fritiden, i den dagliga undervisningen. Med hjälp av detta kan man 

se det som att digitala spel skulle kunna underlätta för pojkar att uppnå de krav som finns i läroplanen 

gällande språkutveckling när de kommunicerar med andra individer. Detta kan vi se som att de drar 

nytta av digitala spel för att utveckla sina språkliga kunskaper. 

 

 

2.1. Pojkar och digitala spel 
Denna studie fokuserar på pojkars beskrivningar av sina erfarenheter av digitala spel samt hur digitala 

spel kan användas för att utveckla pojkars språkutveckling. Vi kan se det som att om eleverna får 

möjligheten att skapa och producera så får man också se att de är kompetenta och kunniga inom det 

specifika området vilket i sin tur kan öka motivationen till ny litteracitet. 

 

Digitala spel kan bidra med utvecklingen av samtliga delar av litteracitet, då de innefattar hör- och 

läsförståelse, tal och ljud samt omedelbar feedback på handlingar vilket kan verka som en 

motivationsfaktor. Det kan handla om att läsa sig till något i spelet, exempelvis instruktioner och tips 

eller menyer. Dessutom krävs det uppmärksamhet och fokus på det som sker på skärmen då det 

visuella är en viktig del, samtidigt ger det utrymme för utveckling av spelarens auditiva, skriftliga samt 

i vissa fall muntliga kunskaper. Trageton (2014) skriver om hur användningen av datorer och digitala 

spel underlättar utvecklingen av elevers litteracitet då det gör det lättare för eleverna att utveckla sin 

läsförståelse samt att det ger dem möjligheter att enkelt skapa dialoger med andra som stärker deras 

skrivkunskaper. Kan pojkars vardagliga erfarenheter  av digitala spel bidra till att de blir motiverade i 

sin språkliga utveckling? Vi kan tolka det som att för att komma åt problematiken gällande pojkars 

låga kunskaper inom litteracitet kan användningen av digitala spel vara till en fördel eftersom pojkar i 

mellanstadieåldrarna ofta är bekväma och kunniga inom just användandet av digitala spel vilket kan 

leda till att de får upp ögonen för de kunskaper som skolan önskar lära ut genom just att få använda sig 

av medel som de är trygga och invanda i.  
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Skolan har en stark tradition av klassrumsundervisning som har gett goda resultat, i vissa avseenden 

kan det dock finnas en relevans i att den inte är uppdaterad vad gäller exempelvis användandet av 

digitala spel i verksamheten, vilket kan ses som att skolan inte svarar på samhällets 

kommunikationsutveckling och informationsteknologi. Vidare är den traditionella 

klassrumsundervisningen djupt rotad i dagens skola, vilket medför att fler lärare känner sig mer 

bekväma med den metoden, samt att den kan vara mer kostnadseffektiv än den digitala undervisningen 

som ofta kräver ekonomiska uppoffringar eftersom materialet som krävs är dyrare vid inköp samtidigt 

som kontinuerliga uppdateringar medföljer vilket leder till ytterligare kostnader. Vidare behöver det 

inte vara så att man enbart genom att använda sig av digitala spel når ut till pojkar som är omotiverade 

eller som har större svårigheter än andra i undervisningen, detta kan kopplas till Carr-Chellman (2012) 

som menar att man bör försöka nå ut till olika individer på olika sätt. 

 

Johansson (2000) skriver om barns nyttjande av datorer och digitala spel samt samspelet mellan elever 

och lärare vad gäller elevernas användning av datorer och kommer fram till att ett barns uppväxt är 

mångfacetterad, komplex och i ständig förändring samtidigt som en konkret förståelse för eleverna 

enbart kan komma till när barnen själva får utrymme att synas och höras (a.a.). Därför kan det finnas 

en relevans i att eleverna ges utrymme att producera sina egna digitala spel och bli aktiva medskapare i 

sin lärprocess. Styrdokumenten tar upp att eleven efter skolgången ska kunna “använda modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket 2011: 15). 

Ett annat mål som kan kopplas till användandet av digitala spel är att eleven efter mellanstadiet ska 

kunna skapa”texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webb-texter, interaktiva spel och 

TV-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.” (Skolverket 2011: 225). Vi 

ser att det skulle kunna finnas ett samband mellan de mål som finns i läroplanen och de kunskaper som 

behövs vid användningen av digitala spel. Således kan vi tolka det som att kraven för att exempelvis 

kunna tala ett vardagligt språk kan återkomma i kommunikationen vid användandet av digitala spel, 

där eleverna behöver kunna hantera både det verbala och det skriftliga språket på en viss nivå för att ta 

sig vidare inom spelen (a.a.). 

 

 

2.2 Medskapande genom digitala spel 
Qing (2010) beskriver hur elever på en sommarskola gavs möjligheter att skapa egna digitala spel för 

att förklara Issac Newtons tre lagar om rörelse och hur de kände kring detta. Av de 21 eleverna (18 

pojkar, 3 flickor i åldrarna 7-11) ansåg 60 % att de någon gång under processen hade känt sig 

upprymda och glada när de skapade sina spel samt att 75 % sa att de hade känt sig smarta och stolta 

när de hade gjort klart sitt spel. En av anledningarna till att eleverna gillade att skapa digitala spel var 

att de uppmuntrades att använda sin kreativitet på olika sätt. Qing (2010: 435) tar upp att när eleverna 

fick arbeta på egen hand upplevde de att: “They felt a sense of ownership and control of their own 

learning, which further inspired them to try harder and research deeper to accomplish their tasks”. 

Eleverna fick även ytterligare motivation av att kunna kommunicera med andra kring de spel som 

skapades och att kunna tävla mot sina vänner i de olika spel som de hade skapat. Enligt vår tolkning 

kan man dra paralleller med de kunskapsmål som finns i styrdokumenten, bland annat att eleverna 

“kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt” (Skolverket 2011: 13) samt att de 

“tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” (a.a.: 15). Genom att låta eleverna 

skapa digitala spel kan de få arbeta med en idé och hur de kan förverkliga denna i spelet, dels öva sig 

på att lösa olika problem som kan uppstå och att tänka konstruktivt kring dessa. Genom att de blir 

medskapare av sin lärprocess, då de får möjligheten att påverka sin egen undervisning, kan vi se det 

som att de kan få en större inverkan på sitt fortsatta lärande och kvalitén på sin undervisning. Detta 

kan vi koppla an till problematiken i vår studie gällande pojkars svårigheter inom skolan då detta har 

lett till att deras motivation har ökat och att tre av fyra kände sig smarta och stolta efter att de hade 

gjort klart sina spel vilket kan motivera dem ytterligare till att utveckla sin litteracitet. 
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Qing (2010) skriver att en annan viktig aspekt med skapandet av digitala spel som är uppbyggda för att 

lära är att de som gör de digitala spelen blir aktiva deltagare där kunskap tillförskaffas aktivt och som 

ett led i skapandeprocessen. Genom att designa ett spel som bidrar med kunskap inom exempelvis 

språk får användaren ta del av rollen som lärare vilket var något som var väldigt uppskattat bland 

eleverna. Även då deras mål endast var att lära ut kunskapen till sina kamrater via spelet utvecklade 

många detta och förde densamma vidare till andra i sin omgivning. Vissa skapade även en 

lärarkaraktär (i detta fall en flodhäst) i spelet som sedan utvecklades och blev till en flodhästsång, 

flodhästdans, flodhästklubb och så vidare (Qing 2010). 

 

Istället för att kunskapen blir fokuset i aktiviteten blir det istället en del av skaparens kreativa process 

där införskaffandet av kunskaper kan ses som motiverande då de möjliggör utvecklingen av spelet. 

Vidare tillät skapandet av digitala spel utvecklingen av användarens problemlösningsförmåga, till 

skillnad från den traditionella klassrumsundervisningen blev misslyckanden en del av processen vilket 

gjorde att de elever som skapade spel blev bättre på att tackla misslyckanden och blev motiverade att 

lösa dem på egen hand istället för att ge upp och göra något annat. De blev även bättre på att utforska 

och söka nya lösningar när en viss metod inte fungerade. Många av de problem som skaparna stötte på 

handlade om deras teoretiska kunskaper och genom att lösa dessa problem utvecklades även deras 

kunskaper i ämnet de arbetade med (a.a.). 

 

2.3. Ökad motivation med digitala spel 
Carr-Chellman (2011) skriver att pojkar som har ”glidit ifrån” skolan kan fångas in och utvecklas med 

hjälp av digitala spel som förenar nytta med nöje (a.a.). I relation till det som författaren skriver kan vi 

se det som en möjlighet att öka litteraciteten genom skapande och användning av digitala spel. Vidare 

kan man argumentera för att digitala spel handlar mycket om socialt samspel eftersom många spel kan 

användas tillsammans med andra, både när man sitter i samma rum men även när man interagerar över 

nätet med personer från andra länder. Genom detta kan det finnas möjligheter för användaren att 

utveckla sin språkliga medvetenhet och genom detta få en ökad litteracitet inom det specifika språket. 

Det kan finnas en relevans i att om användaren får  kommunicera med andra spelare som delar intresse 

för spelet så kan pojkarnas motivation till att utveckla sin litteracitet öka eftersom de på så sätt behöver 

utveckla sitt språk för att ta sig vidare i spelet. Om pojkar får utveckla sina kunskaper tillsammans med 

andra kan detta bidra till ökad motivation, något som tas upp av Lee (2001) som skriver att 

socialisering är av stor vikt för barn och att det är något som ofta är önskvärt. Han skriver att om 

elever får möjligheten att interagera och socialisera med varandra minskar risken för att de blir 

ignorerade och att de istället blir mer synliga och säkra på sin plats i det sociala samhället. 

 

2.4 Being and becoming 
Lee (2001: 7) tar upp att man traditionellt har sett vuxna som “human beings” och barn har setts som 

“human becomings” vilket innebär att de är människor som inte har utvecklats klart. Vuxna ses som 

stabila och färdiga vilket låter dem ha en större roll i samhället, till skillnad från barnen som konstant 

utvecklas vilket gör dem ofullständiga.  

 

Lee menar att denna syn på being and becoming i dagens samhälle har förändrats när vuxna har fått 

lära sig att kontinuerligt anpassa sig efter nya förutsättningar då samhället kontinuerligt utvecklas. 

Denna förändring i vuxenvärlden har även ändrat synen på barns utveckling från att endast ses som 

utveckling mot ett bestämt mål har det nu ändrats till en kontinuerlig utveckling (becoming) som 

fortsätter även efter att de har blivit vuxna. En del stor del i barns becoming är utvecklingen av sociala 

konventioner och processer. Ofta får de instruktioner från föräldrar och andra vuxna kring olika regler 

och koder som krävs för att ta del i en gemenskap (a.a). Enligt vår tolkning kan skapande och 

användande av digitala spel användas som ett verktyg för att utveckla barns förståelsevärld då de kan 
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undersöka och lära sig de olika regler och koder som existerar inom digitala spel. Vi kan se ett 

samband mellan produktion av spel och elevernas möjlighet att utifrån egna erfarenheter få “bli till” 

och utveckla sina färdigheter i skapandet av digitala spel då de ges möjlighet att reflektera kring sina 

kunskaper för att kunna förmedla dessa på ett sätt som skiljer sig gentemot den klassiska 

klassrumsundervisningen. En problematik som kan finnas inom användandet av traditionella 

undervisningsmetoder kan vara att den inte kopplar an till pojkars vardagliga intressen. Vi kan se det 

som att pojkar i dagens samhälle använder sig mer av digitala hjälpmedel istället för böcker vilket gör 

att pojkarnas intresse kan öka med hjälp av användandet av digitala spel.  
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3. SYFTE 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur pojkar beskriver sin språkutveckling genom att 

använda digitala spel. En central aspekt är att skapa en bild av hur erfarenheter, motivation, skapande 

och användande av digitala spel, kan bidra till att pojkarna blir medskapare i sin språkutveckling.  

 

4. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Hur beskriver pojkar sina erfarenheter av att använda digitala spel? 

  

Hur beskriver pojkar sina möjligheter att utvecklas språkligt i användning av digitala spel? 
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5. TIDIGARE FORSKNING 

5.1. Digitala spel ur ett samhälls- och elevperspektiv 
Gillian Andrews (2008) skriver i sin artikel att digitala spel är viktigt dels i skolan men också för 

eleverna på deras fritid eftersom spel är motiverande, identitetsskapande och även positivt för en 

strukturerad lärprocess (a.a). Hon använde sig av undersökningar och intervjuer där hon utöver 

anteckningsblock också nyttjade en videokamera. Resultatet hon kom fram tilll var att det var viktigt 

att ha i åtanke att det finns flera olika typer av digitala spel och plattformar att utöva detta på och det är 

viktigt att man är medveten om detta när man ska lära ut digitala spel till andra. Vidare såg hon även 

att de som använder sig av datorspel i högre grad ägnar sig åt olika former av litteracitet online samt 

att dessa användare ofta är pojkar som har det gott ställt. Som redan nämnt har samhället blivit allt mer 

digitaliserat och det är således inte ovanligt att barn redan i tidiga åldrar får vänja sig vid just digitala 

spel för att ta ett exempel. Klerfelt (2007) har i sin studie skrivit att barnen befinner sig i ett 

massmedialt samhälle vilket ter sig i exempelvis att det i dag inte är ovanligt att exempelvis en treåring 

kan hantera en iPad på egen hand. Klerfelt använde sig av en etnometodologisk ansats när hon blev en 

deltagande observatör som också aktivt samtalade med eleverna. Hon gjorde detta i hopp om att få en 

bättre och mer konkret bild av vilka interaktioner som sker mellan de verksamma i skolans vardag. 

Metoden har sina rötter i en fenomenologisk inriktning som fokuserar på vardagliga aktioner. Vidare 

använder hon sig av de socionarratologiska teorierna för att med hjälp av dem kunna analysera 

interaktionerna (Klerfelt 2007).  

 

Hui Chin Lin, Kung Wan Tsai och Shih Chieh Chien (2011) lyfter detta och skriver om elever som 

fick välja och analysera ett antal digitala spel för att se hur mycket de motiverade dem samt vilka 

kunskaper de fick genom användandet av dessa. I studien undersökte de två klasser med 15 och 39 

elever under en 18-veckorsperiod. Eleverna fick under den här tiden välja ut olika digitala spel och 

reflektera kring relationen mellan dessa spel och lärande. I slutet av studien fick eleverna göra 

muntliga presentationer av sina resultat och tankar kring spelen. Eleverna i studien valde ut tre olika 

spel från hemsidan Facebook* som de ansåg gav motivation till fortsatt språkutveckling. En fördel 

som togs upp var att “computer-mediated environment helped the learners’ built concepts of 

administration and development” (a.a:1 53).  Eleverna gav flera exempel på spel där de fick gå in i 

olika roller som exempelvis jordbrukare eller borgmästare och således fick insikt i vad som krävs för 

att skapa en strukturerad verksamhet, samtidigt såg de spelen som väldigt motiverande av anledningen 

att de krävde att man tog kontakt med andra för att få hjälp att samarbeta (Hui Chin Lin, Kung Wan 

Tsai och Shih Chieh Chien, 2011). Gee (2007) tar upp detsamma och menar att individen inhämtar nya 

kunskaper bäst när han/hon ser hur något passar in i ett större perspektiv där det också får en betydelse 

av någonting. 

 

En aspekt som togs upp i bakgrunden var hur samhället ser på användandet av digitala spel och det är 

något som även Sanford och Madill (2007) tar upp i sin artikel gällande hur samhället ställer sig i 

förhållande till digitala spel. Spelandet ses ofta som ett tidsfördriv eller något som tar tid från 

elevernas kreativitet och tar fokus från lärande när det istället borde ses som ett medel för utveckling. 

På samma sätt som eleverna lär sig att tänka kritiskt och analysera kring olika källor i böcker och 

dylikt borde lärare ge eleverna möjligheter att kunna analysera digitala spel på samma sätt (a.a.). 

Genom att uppmärksamma relationen mellan spelaren och de digitala spelen anser (Sanford och 

Madill, 2007: 294) att:   

 

Rather than simply banning or ignoring these powerful but contentious texts, adolescents and 

adults will benefit from finding ways to critically examine how these affect them as individuals and 

as members of society, and to use these powerful learning media for social change and betterment. 
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5.2 Ny kunskap med hjälp av digitala spel 

Digitala spel delas in i olika kategorier (Ekenberg & Wiklund, 2009). En av de tre kategorierna är 

simuleringsspel, en annan avhandlar de pedagogiska spelen och den tredje handlar om nöjesspel så 

som action- eller strategispel. Klerfelt (2007) är inne på detsamma och anser att det är av stor vikt att 

ge eleverna tillgång till de verktyg som behövs för att kunna utvecklas i ett tidsenligt samhälle. Vidare 

skriver Klerfelt också att elever motiveras av interaktion vid datorn samtidigt som det kan förbättrar 

kommunikationen mellan lärare och elever. Det är således viktigt att ha i åtanke att oavsett vilken 

kategori som spelet tillhör så bidrar det till den spelandes lärande och utveckling. 

 

Detta kan man se i Gees (2007) studie där han pekar på att den spelande erfar en ny litteracy* vilket 

utöver läs- och skrivkunnighet också handlar om olika bildbegrepp, musik och ljud, spel är 

multimodala* vilket innebär att de involverar de olika aspekterna. Gee vill även dementera de teorier 

som menar att digitala spel inte ger eleverna något ”riktigt” lärande eller kunskap, han förespråkar en 

alternativ syn på lärande vilket är att man alltid lär sig något. När spelaren interagerar i ett spel blir 

denne en aktiv deltagare vilket medför att tre saker saker sker. 1: Man upplever och deltar i omvärlden 

på ett nytt och annorlunda sätt. 2. Då en person (även om personen aldrig möter dessa ansikte mot 

ansikte) kommer in i en ny kunskapsdomän blir denne automatiskt sammankopplade med andra 

människor som delar dessa kunskaper och praxis. 3. Spelaren får nya kunskaper som förbereder denne 

för framtida lärande och olika former av lösningar inom relaterade områden (Gee 2007). 

 

Linderoth (2004) observerade hur elever interagerade med varandra när de ägnade sig åt digitala spel 

och vad individen fick ut av att använda sig av dem och kom fram till att eleverna inte hade några 

problem med att avgränsa och förstå det faktum att spelet var en fiktiv värld. Således drar eleverna mer 

nytta än skada av digitala spel. Författaren använde sig av en interdisciplinär metodologi och kopplar 

det till det sociokulturella perspektivet (a.a.). 

 

Utöver att elever interagerar med andra över internet och inom spelen undersökte även Aarsand (2007) 

genom inspelade observationer hur elever betedde sig och interagerade med varandra vid en dator och 

kunde dra slutsatsen att eleverna var väldigt aktiva och skaffade verbala kunskaper då de oralt 

responderade gentemot det som händer på skärmen. Enligt författaren styrker detta det faktum att 

eleverna samarbetar och engagerar sig när de får möjlighet att integrera med andra genom digitala spel 

(a.a.). 

 

Lehmann och Livingston (2012) tar även upp fördelar med att elever på en skola får chansen att ha en 

”egen” dator under sin utbildningstid. Författarna menar att möjligheterna med en egen dator för varje 

elev är stora och anser att ett användande av en dator ger eleverna möjlighet att på ett högre plan 

kunna samspela med sin utbildning och lära, skapa och kommunicera på ett starkare plan både med sig 

själva och sina kamrater (a.a.). Edman Stålbrandt (2005) utvecklar detta och skriver att: 

 

I samarbetet med kamraterna växte ett slags ”kedjelärande” kommunikativt mönster fram under 

arbetets gång. Läraren visade en elev, som visade en annan, som i sin tur visade en annan och så 

fortsatte det på samma vis. (a.a: 41). 

 

Författaren använde sig av en kvalitativ metod i form av deltagande observationer och intervjuer 

tillsammans med videoinspelning. Vidare utgick hon från ett sociokulturellt perspektiv då hennes 

frågeställningar kunde kopplas till lärande och hon ansåg det vara passande (Edman Stålbrandt 2005). 

Denna aspekt tas även upp av Trageton (2005) som skriver att de elever som har bäst kännedom kring 

digitalitet ofta hjälper de elever som inte känner sig lika bekväma. Detta kom han fram till genom ett 

forskningsprojekt i 14 klasser med elever i åldrarna 6-9 år från Finland, Estland, Danmark och Norge 

där man observerade eleverna i undervisningen och använde sig av praxisteori i sin analys av 

resultaten. 
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En viktig aspekt med användandet av datorer och användandet av olika mjukvaruprogram som lärare 

tas upp av Prensky (2007) som menar att man som lärare måste hålla sig informerad och uppdaterad 

kring programmen. Om man inte har tillräckligt med kunskap kring det man arbetar med kan det vara 

svårt att få fram ett kvalitativt lärande för eleverna. Dock skriver Prensky om att man kan ge barn och 

elever en helt ny individcentrerad form av lärande som är väldigt motiverande för dem. Digitala spel 

kan användas i väldigt varierade former som exempelvis mer fysiska spel eller spel som riktar sig mer 

mot strategiskt tänkande och kognition, eller spel som fokuserar mer på kommunikation och samarbete 

med andra. Vidare blir det ett “osynligt lärande” då spelaren inte alltid inser att den har lärt sig något 

fram till dess att denne reflekterar kring det i efterhand, samt att det även går att kombinera digitala 

spel med andra lärandemetoder för att få en mer komplett kunskapsinhämtning för eleven (Prensky 

2007). 

 

5.3 Skapande av spel 
I sin studie förankrar Sanford och Madill (2007) sin teori i utvecklingen av litteracitet och 

multimodalitet* genom användandet av digitala spel. De genomförde sin studie genom att observera 

och intervjua 9 st pojkar i åldrarna 11-16 som gick på en kurs för att lära sig designa digitala spel 

under fem separata tillfällen. Sanford och Madill listar flera fördelar som finns i arbetet med digitala 

spel, exempelvis att man genom att skapa spel tillsammans med andra utvecklar sin kreativitet samt 

sina sociala kunskaper då man interagerar med andra under processen. Författarna fortsätter och tar 

upp att, genom skapandet av ett digitalt spel får användaren reflektera över problemlösning men även 

kring större frågor som exempelvis rasism, sexism, homofobi och miljöproblem. Genom att fortsätta 

arbeta med spel och olika frågor/ämnen kan man få eleverna att resonera och tänka på komplexa 

sociala problem för att sedan ställa dem mot varandra tillsammans med kamrater (Sanford & Madill 

2007). 
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6. TEORIANKNYTNING 
Syftet med denna studie är att skapa en bild av hur pojkar ser på sin språkutveckling genom att 

använda och skapa digitala spel. En central aspekt ligger i att skapa en bild av hur erfarenheter, 

motivation, skapande och användande av digitala spel, kan bidra till att pojkarna blir medskapare i sin 

språkutveckling. I studien kommer vi utgå ifrån socialsemiotisk teori vilket kommer användas i 

analysen av den information som ges från respondenter och litteraturen. Vi har valt att använda oss av 

socialsemiotik som vi på ett konkret sätt kan använda i analysen av vårt empiriska material. 

 

6.1 Socialsemiotik  
Enligt Kress (2010) handlar socialsemiotik om den dagliga kommunikationen och vad man kan göra 

för att utnyttja denna på bästa möjliga sätt. Vår tolkning av ovanstående är att det ofta sker 

interaktioner mellan människor vid spelande av digitala spel och i detta finns det socialsemiotiska 

mönster vilka den spelande är en del av genom användandet av olika tecken och uttryck i en social 

kontext. Socialsemiotik handlar om mening och syfte i alla dess former. Kress (2010) skriver att detta 

syns i vardagliga situationer så som interaktioner och i sociala miljöer. Således blir det sociala en slags 

källa, ursprunget, till mening och syfte och därför blir de en del av den semiotiska processen och 

formen. Huvuddelen av semiotik är tecken som finns i olika former och utgår från sociala handlingar 

(a.a.). 

 

Semiotik handlar om hur individen uppfattar sin verklighet och det leder i sin tur till att vi kan göra en 

konkret analys av i det här fallet elevers uppfattningar och erfarenheter kring digitala spel. Skillnaden 

på ordinär semiotik och socialsemiotik ligger i att i den senare varianten koncentrerar man sig på att 

skapa, göra tecken medan man i semiotiken går efter enbart användandet av desamma. 

Socialsemiotiker utgår från sin sociala historik, hur de har formats och vilken roll de tar i sociala 

sammanhang när de skapar tecken, skapar kommunikation. 

 

Vidare antyder socialsemiotikern att tecken skapas och är motiverade utifrån skaparnas intresse och 

viljor samt att detta uppkommer vid sociala tillfällen. Kress (2010: 61) menar att det går att se på 

socialsemiotik från tre olika perspektiv där det första handlar om semiosis, alltså att skapa mening. Det 

andra perspektivet handlar om multimodalitet där teorin avhandlar vanliga problem som har att göra 

med modeller och förhållandet mellan dessa. Med multimodalitet menas användningen av flera uttryck 

för att förmedla sitt budskap exempelvis genom text och färg. Det tredje perspektivet utgår från 

kategorier som beskriver former som är relevanta i särskilda modeller exempelvis historien bakom det 

sociala skapandet (a.a). 

 

6.2 Meningsskapande handlingar i lärandet 
Meningsskapande handlar om hur saker och ting är uppbyggda för att nå ut till olika individer på olika 

sätt. På grund av att elever interagerar med bilder vid spelande och skapande av spel har vi i ett försök 

att ge ett svar på våra frågeställningar sett det som lämpligt för oss att göra en analys utifrån detta 

eftersom eleverna själva får ha en åsikt i ämnet. Vi kan tolka det som att något blir mer motiverande 

när det ges större mening och utrymme. Meningsskapande handlar enligt Kress och Van Leeuwen 

(2006) om de representativa och interaktiva betydelserna av bilder. Detta sker med hjälp av tre 

gemensamma nämnare i form av informationsvärde, tydlighet (salience) och inramning. Det 

förstnämnda begreppet handlar om placeringen av element i form av till exempel höger, vänster, upp 

eller ner. Tydlighet används för att locka uppmärksamhet till sig i form av placering av ett objekt i 

förgrunden, bakgrunden eller exempelvis olikheter i skärpan. Inramningen har också stor betydelse 

eftersom det påverkar tolkningen av någonting. Enligt Kress och Van Leeuwen avgränsas nämnarna 

inte bara till bilder utan de går även att sammankoppla till datorskärmar, rörliga bilder och andra 

grafiska användbarheter (a.a.). Utifrån detta kan vi tolka det som att meningsskapande sker på olika 

plan, på olika sätt för olika individer. Hur man placerar något, hur man bygger upp något, har stor 



  
 

11 

betydelse för hur det faktiskt tolkas och därför kan vi se en relevans i vikten av att anpassa digitala 

spel för den målgrupp man eftersträvar för att de ska få ut så mycket som möjligt av det (a.a.). 

 

6.3 Resurser för lärande 
För att få svar på studiens frågeställningar har vi valt att bland annat utgå från resurser som begrepp 

där vi vill understryka vikten av att eleverna får möjlighet att synas och höras i sina lärprocesser då de 

också kan bidra till en ökad och god undervisning. Således är det viktigt att få höra pojkars åsikter och 

tankar kring digitala spel som en resurs för att få svar på frågeställningarna i studien. Vi lever i ett allt 

mer digitaliserat samhälle där teknologin hela tiden utvecklas. Således kan det finnas en relevans i att 

använda digitala verktyg i verksamheten och se dem som en resurs för lärande och inte enbart som ett 

tidsfördriv. Kress och Van Leeuwen (2006) skriver att elever redan från en tidig ålder hela tiden 

uppmanas att måla och skapa bilder för att illustrera något som de har skrivit. En stor skillnad ligger 

dock i bedömningen där de menar att skrivandet värdesätts och bedöms mer än målandet och enligt 

författarna fortsätter det att vara så även längre upp i skolåldrarna. Författarna argumenterar för att det 

går långt bak i tiden och att det fortsatt är så att man traditionellt ser målandet enbart som ett 

komplement till skrivandet snarare än en egen del. Kress och Van Leeuwen skriver samtidigt att bilder 

har en stor funktion i ämnen som geografi och naturvetenskap medan de i andra lektioner så som 

historia, språk och religion har olika stora betydelser. Denna studie fokuserar på hur digitala bilder och 

text kan användas i elevers språkutveckling. 

 

Sammanfattningsvis menar Kress och Van Leeuwen att skrivande har en större roll i skolan än vad 

målande och bilder har och att man bortser från vad det senare faktiskt kan bidra med. Författarna 

skriver även att om man skapar material och utgår vad som är bäst för eleverna får man bättre 

användning av bilder snarare än att enbart utgå från material från eleverna. Det här kan vi tolka som 

att om förutsättningar ges och man utgår från vad eleverna faktiskt vill och kan så kan man uppnå goda 

resultat eftersom man då anpassar sin undervisning efter de som faktiskt ska ta del av den. De påtalar 

vikten av att vi faktiskt talar om det som kommuniceras via bilder och annan digitalitet för att på så 

sätt få en uppfattning av något (a.a.). Vi kan se på resurser för lärande, exempelvis läroböcker och 

digitala spel, som något vitalt för att undervisningen ska gå framåt, tilltala eleverna och samtidigt vara 

uppdaterad sett till den tid vi faktiskt tjänar i. Samtidigt kan vi tolka resurser för lärande som ett viktigt 

led i att just anpassa undervisningen till viss del efter elevernas önskemål och behov. 

 

6.4 Teckenskapande 
Vid skapandet av digitala spel använder skaparen sig av tecken för att bygga ihop och skapa 

någonting. Tecken är grunden i ett digitalt spel och för att få en helhetsbild skapar man något med 

hjälp av flera tecken tillsammans. Teckenskapande är en stor del i digitala spel och det finns en 

relevans i att det är viktigt att försöka ge en rättvis bild av elevernas uppfattningar kring ämnet då 

begreppet fyller en central roll i användandet av digitala spel. Kress och Van Leeuwen (2006) skriver 

att det finns vissa beröringspunkter mellan hur konceptuella strukturer realiseras i språket och hur de 

realiseras i bilder. Likheten mellan dem är att både språket och bilder fungerar som representationer av 

världen i mer generella sanningar och mer eller mindre permanenta stadier till skillnad ifrån handlingar 

och mentala processer. Dock finns det även stora skillnader mellan användandet av språket och 

användandet av bilder speciellt inom området för klassificering och analysbilder då den visuella 

semiotiken har en rad strukturella anordningar som inte har någon motsvarighet i språket. Författarna 

tar även upp hur 8-åriga elever på en skola har gått tillväga när de har fått berätta en historia. Genom 

att använda sig av både texter och bilder kan barnen utveckla sina representationer av verkligheten och 

förmedla dessa på ett bättre sätt till andra. De skriver att genom att låta barn aktivt experimentera med 

de representativa resurser som är ord och bild och hur de kan kombinera detta så blir de en del av en 

multimodalt skapad text, ett semiotiskt samspel där varje läge, det verbala och det visuella, ges en 

definierad och likvärdig roll att spela. Kress och Van Leeuwen (2006) menar att det finns en fördel 



  
 

12 

med att låta eleverna använda sig av digitala spel då det ger dem möjligheten att kunna kombinera 

olika kunskaper och utveckla deras litteracitet samt deras förmåga att kommunicera sina upplevelser 

och tankar kring hur de uppfattar världen och olika fenomen. 

 

6.5 Den sociala kontexten 
En social aspekt  i pojkars användning av digitala spel handlar om att det krävs en medvetenhet om 

hur spelet är uppbyggt och hur man kan kommunicera med andra spelare genom visuell och verbal 

kommunikation. En av de viktigaste aspekterna kring visuell och lingvistisk kommunikation är 

trovärdigheten i de meddelanden man får, om bilden du ser är verklig eller talar någon sanning. 

Kress och Van Leeuwen (2006) skriver att en socialsemiotisk teori kring sanning aldrig kan hävda 

sig ha den absoluta sanningen av en represtation utan den kan endast visa om en visuell eller verbal 

proposition är sann eller ej. Ur en socialsemiotisk utgångspunkt är sanning endast en konstruktion 

av olika semiotiker. Detta innebär att sanningen om en specifik grupp i samhället endast är sann 

utifrån den specifika gruppens uppfattningar och värderingar. Så länge budskapet bildar ett 

passande uttryck för dessa föreställningar, fortsätter kommunikationen i en lyckad form. Dock 

medför detta enligt författarna att människor inte bara kommunicerar sanningar kring sin egen 

grupp och deras personliga värderingar utan även olika nivåer av osanning i förhållande till andra 

sociala grupper. Denna aspekt är lika viktig när man talar om visuell kommunikation och 

framställningar. 

 

Bilder kan representera personer, föremål och platser som om de är verkliga och faktiskt existerar i vår 

värld men de kan även vara saker som inte gör detta som sagofigurer, karikatyrer och fantasier. Även 

här bedöms en bilds sanningsvärde beroende på vilken social grupp åskådaren tillhör. Detta är något 

som enligt oss är viktigt att ha i åtanke när man ska kommunicera både visuellt och verbalt då det kan 

tolkas på väldigt olika sätt beroende på vem som är recipient, och eleverna behöver ha detta i åtanke  

när de skapar eller kommunicerar med andra (a.a.). Detta kan ha stor relevans för vår frågeställning då 

pojkarnas uppfattningar kring hur de upplever spel är baserat på deras erfarenheter och bakgrund då 

elevernas synsätt kan skilja sig från vuxnas. På grund av detta kan man argumentera för att det är 

viktigt att vi låter eleverna få sina åsikter hörda istället för att endast observera eller intervjua lärare 

och andra vuxna i skolans värld. 
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7. METOD 
 

7.1 Metodval 
Vi har valt att använda oss av en hermenutisk ansats. Hermeneutik kretsar kring hur man kan förstå 

och tolka hur olika delar av människans existens fungerar, vilka möjligheter och villkor som finns och 

hur förståelsen av enskilda delar som exempelvis enstaka ord kan synliggöras för oss. En viktig aspekt 

av hermeneutiken är att det inte finns ett enskilt sätt att uppfatta världen eller olika företeelser, 

beroende på hur vi förstår eller uppfattar något påverkas alltid av våra tidigare upplevelser och 

föreställningar (Ödman 2007). Dessa olikheter finns även i vetenskapliga arbeten eftersom att 

”forskare har olika intentioner med sitt arbete, olika sätt att förstå, olika sätt att tolka” (Ödman, 

2007: 15). När det handlar om tolkningar och förklaringar finns det en metod som inom hermeneutisk 

litteratur kallas för ”good-reason-assay” (a.a.: 86). Detta innebär att det alltid finns en bakomliggande 

anledning till att någon gör en handling även om den kan upplevas som obskyr eller orimlig. Även om 

man som forskare inte alltid förstår den kan man tolka sig fram till en rimlig tes då vi vet att 

människor ofta har en god anledning till att göra något. 

 

Anledningen till att vi valde att använda oss av hermeneutik och kvalitativ ansats och intervjuer är att 

vi med hjälp av intervjuer på plats skulle få bättre och djupare svar som skulle kunna hjälpa oss i vårt 

fortsatta arbete på eftersom respondenten får chansen att reflektera över sina svar och resonera kring 

ämnet så får vi också mer material att analysera och fundera på. Däri ligger en stor skillnad jämfört 

med exempelvis enkäter där respondenten inte har någon möjlighet att utveckla sina svar eftersom det 

oftast är “ja/nej-frågor” vilket kan leda till ett svåranalyserat material. 

 

Ödman (2007: 35) hänvisar till Palmers Hermenutics (1969) som delade in evolutionen i sex olika 

delar. 1) bibeltolkningsteori, 2) allmän filologisk metodologi, 3) den språkliga förståelsens vetenskap, 

4) humanvetenskapernas metodologiska grundläggande, 5) teorier om existensen och den existensiella 

förståelsen, 6) teorier om tolkning, text och handling. Det här är enligt Ödman (2007) olika faser som 

definierar hermenutiken. Vidare ger de en bild av olika tillvägagångssätt att förstå de olika 

tolkningarna och karaktäriseras som exempelvis förståelseorienterade, humanvetenskapliga och 

existensiella respektive textorienterade accentueringen (a.a.).  

 

Ödman (2007) skriver även om den så kallade ”hermeneutiska cirkeln”. Detta handlar om hur vi går 

till väga när vi försöker förstå och tolka något. Ett exempel som tas upp är hur vi arbetar med ett 

pussel, i de flesta fall inleder man med att plocka relativt planlöst bland bitarna men efter en stund ser 

man att vissa av bitarna har samma färger och när man har arbetat med dessa en stund börjar man 

kunna sätta ihop vissa bitar för att sedan kunna sammanfoga större sjok. Under hela pusslandets gång 

måste den som gör det kontinuerligt gå från del till helhet och från helhet till del. Detta kan man kalla 

för en konstant kontextualisering och de-kontextualisering av innehållet och det är denna kontext som 

ofta ligger till grund för hur vi tolkar och förstår något. 

 

Utan föregripande föreställningar om helheten skulle vi i pusslandet endast ha bitarnas form att gå 

efter, med resultat att pusslet aldrig skulle bli färdiglagt. Men delarna är å andra sidan nödvändiga 

för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om helheten. Det råder ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan del och helhet (Ödman, 2007: 99) 

 

Om man ser detta i relation till datorspel och aktörens roll kan vi se ett samband när denne skapar spel, 

i form av att man tar delar som blir en helhet, och vice versa i form av att man bryter ner helheten till 

delar. Detta kan kopplas till skapande av spel där man tar något som inte är färdigt, delar från något, 

och skapar en helhet av detta till ett spel. Vidare kan vi också se ett samband mellan helhet och delar i 
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vårt arbete och i annan forskning där man menar på att pojkar kan motiveras om de själva får vara 

aktiva i skapandeprocessen och visa sin kreativa sida. 

 

Vidare tillämpades även en kvalitativ ansats med en personlig semistrukturerad intervju vilket innebär 

att intervjuaren har ett antal frågor förberedda inför intervjun men respondenten tillåts utveckla sina 

svar och idéer beroende på eget tycke (Denscombe 2009). Detta görs för att det ska kunna bidra med 

tydligare och mer konkreta svar samt för att deltagarna ska få utrymme att utveckla sina tankar och 

reflektioner. Studien ämnar ge en klar och nyanserad bild gällande pojkars erfarenhet av digitala spel 

och hur skapande av dessa kan motivera pojkar och få dem delaktiga i sin egen lärprocess. Av den 

anledningen valdes intervjuer som metod då det i vår mening ger en bättre bild av en situation jämfört 

med exempelvis enkäter samt en större svarsfrekvens eftersom vi får svar från de vi har valt ut att 

genomföra intervjun. 

 

Vad gäller material som användes så nyttjades våra mobiltelefoner för att kunna spela in intervjuerna 

samt fältanteckningar som fördes under intervjuerna gång. Inspelningsfunktionen på mobiltelefonerna 

användes för att kunna ha ett väl dokumenterat material att analysera, samt för att få med 

respondenternas svar så att vi skulle kunna bedöma vår egen roll som intervjuare. Kihlström skriver i 

Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) om vikten av att agera rätt som intervjuare och undvika ledande 

frågor och att avbryta respondenterna under tiden de talar.   

 

7.2 Etiska aspekter 
En viktig grundaspekt som man ska ha i åtanke när man genomför en vetenskaplig forskningsmetod är 

att det både finns en form av inomvetenskaplig forskningsetik samt en utomvetenskaplig 

forskningsetik (Forsman 1997). Den inomvetenskapliga etiken handlar till stor del om att se till att de 

resultat man kommer fram till i sin forskning är korrekta, för att säkra detta är det viktigt att inte ändra 

på det data man införskaffar för att det bättre ska passa ens egna syften. Vidare ska man även förhålla 

sig korrekt gentemot andra forskare och författare genom att inte “plagiera texter eller stjäla data” 

(a.a.:12) samt att man är noga med vilka som står som medförfattare i publikationer. Den 

utomvetenskapliga forskningsetiken kretsar kring hur personer i allmänheten påverkas av den 

forskning som man genomför och hur man ska ha deras intressen i åtanke. De två stora delarna inom 

detta är vilken metod man genomför och vilka konsekvenser den forskning man genomför får för 

andra (Forsman 1997). I vår studie har vi strävat efter att få en så sanningsenlig och klar bild som 

möjligt genom att transkribera noggrant samt ha de etiska aspekter som listas nedan i åtanke, vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att “Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande“ (Vetenskapsrådet 2002: 7). Vidare ska även forskaren informera om att respondenternas 

delaktighet är frivillig samt att de får avbryta sin medverkan när de vill. Den informationen man ger ut 

till deltagarna ska vara så pass omfattande att den täcker alla de aspekter som kan påverka 

respondenternas åsikter kring sitt deltagande. När man ska genomföra en studie utifrån 

respondenternas perspektiv ska man ge dessa någon form av förhandsinformation så de vet vad studien 

kommer att gå ut på. Vid genomförandet av den empiriska undersökningen var vi noggranna med att 

informera respondenterna om studiens syfte och varför vi valde att intervjua dem. Vidare underströks 

också att vi ville få ta del av deras åsikter på grund av att vår studie riktar sig till deras åldrar. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska ha respondentens samtycke, när de är under 15 år vilket de 

är i vår undersökning så krävs det ett tillstånd från deras förälder eller målsman (Vetenskapsrådet 

2002). Detta var något som vi var väldigt noggranna med då vi genomförde vår studie på en skola där 

våra respondenter inte var myndiga. Respondentens rätt att avbryta när denne vill var en aspekt som 

var viktig när vi genomförde vår studie, vi var noga med att informera deltagarna att om de kände att 



  
 

15 

de ville lämna mitt under en intervju kunde de få göra det utan några negativa konsekvenser. Inför våra 

intervjuer på skolan kontaktade vi klassläraren som i sin tur tog kontakt med respondenternas 

vårdnadshavare vilka gav sitt godkännande. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om vikten av sekretess och hur viktigt det är att försäkra deltagarna 

om att det sker på ett korrekt sätt och att man inte hänger ut personerna i ett senare skede 

(Vetenskapsrådet 2002). Inför varje intervju samtalade vi med respondenterna där vi sade till dem att 

det var ett samtal enbart av vikt för oss samt att vi inte skulle ge ut några namn eller ålder på 

respondenterna då en stor del av konfidentialitetskravet handlar om det faktum att alla uppgifter, 

exempelvis om personuppgifter, ska behandlas på så vis att ingen utomstående ska kunna få ta del av 

det (Vetenskapsrådet 2002). De påpekar även att man inför ett forskningsprojekt bör se till att göra 

någon form av överenskommelse, exempelvis genom ett slags kontrakt, gällande tystnadsplikt. Detta 

bör göras i samförstånd med de deltagande. 

 

Nyttjandekravet avhandlar ändamålet om att enbart använda uppgifter gällande personer i 

forskningsändamål och alltså inte utanför projektet (Vetenskapsrådet 2002). De får således inte 

användas för affärsmässiga användande. Man får alltså inte nyttja personuppgifterna utan dennes 

medgivande. Det är alltså möjligt för den deltagande individen att få ta del av forskningsresultatet men 

det är förbjudet att utan personens medgivande ge ut personliga uppgifter till andra parter så som 

sociala myndigheter för att ta ett exempel (a.a.). Undantaget personernas namn och ålder inför 

intervjuerna tog vi inte fler uppgifter kring eleverna vilket medförde att vi inte hade tillgång till fler 

personuppgifter som skulle kunna användas för andra ändamål. 

 

7.3 Urval 
Anledningen till att vi valde mellanstadieelever till vår undersökning var att vi ansåg det vara en 

tilltalande ålder för vår studie. Dels på grund av att lågstadieelever kändes för unga för att ge 

begrundade svar samtidigt som högstadiet inte var intressant då vi i vårt framtida yrke kommer arbeta 

med elever i årskurs 4-6. 

 

Intervjuerna ägde rum på skolor där vi tidigare hade varit på verksamhetsförlagd utbildning och med 

respondenter från klass 4 vilket innebär att samtliga deltagare var 10 år. Efter att ha presenterat studien 

och dess syfte fick läraren välja ut de elever som denne ansåg vara lämpliga bland den som räckte upp 

handen på frågan om de använder sig av digitala spel. Detta för att inte inkräkta för mycket på 

undervisningen. Vi valde ut tre pojkar som en av oss satt sig ner enskilt med eftersom vi ansåg att om 

vi båda skulle ikläda oss rollen som intervjuare kunde det leda till att pojkarna blev tysta, blyga eller 

generade. 

 

7.4 Genomförande 
I tematiseringen av intervjun är det viktigt att forskaren vet varför, vad och hur undersökningen ska 

genomföras. Varför avhandlar om forskaren har klargjort ett syfte för sin studie, vad handlar om att 

forskaren har skaffat sig förkunskap kring det ämnet som ska undersökas. Den sista, det vill säga hur, 

är vilka tekniker inom intervju och analys som forskaren använder sig av och vilka av dessa som är 

mest lämpliga (Kvale 2009). (a.a) tar upp att det är viktigt att ha en överblick över den undersökning 

man ska genomföra då det gör att man lättare kan fatta beslut som är lämpliga för att få fram ett så bra 

resultat som möjligt. Vidare ska man även vara medveten om att det finns starka kopplingar mellan de 

olika stadierna i en undersökning, om man ändrar en del så påverkar den ofta de andra delarna (Kvale 

2009). 

 

Inledningsvis använde vi oss av tre respondenter men vi ansåg att vi inte fick tillräcklig information 

och valde därför att boka in ytterligare två stycken. Inför intervjuerna Vi förberedde oss grundligt inför 
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intervjuerna och skrev ner både "huvudfrågor" såväl som eventuella följdfrågor. Vi diskuterade över 

hur samtalet skulle utvecklas för att ha möjlighet att få utvecklade och begrundade svar. Inför intervjun 

slog vi oss ner med respondenten, samtalade lite kort gällande exempelvis skolgång och andra ämnen 

för att få respondenten att känna sig trygg och säker tillsammans med oss. Efter det inledande samtalet 

började vi att ställa våra frågor som vi försökte göra lättförståeliga och öppna. Vi formulerade frågorna 

på så sätt att de gav utrymme för svar och resonemang som också kom att hjälpa oss i vår studie. I sitt 

exempel på en halvstrukturerad intervju visar Kvale på vikten av goda följdfrågor då detta ger 

möjlighet för respondenten att utveckla och nyansera sina svar. Inför intervjun är det även bra att ha ett 

strukturerat upplägg, beroende på intervjuns format. Då denna studie använde sig av 

en  semistrukturerad intervju gjorde vi en översikt på de ämnen som skulle gås igenom samt ett antal 

frågor och förslag på följdfrågor som kunde ställas till respondenten (a.a). Vad gäller frågorna lade vi 

stor vikt vid att ha öppna frågor som respondenterna kunde få möjligheten att utveckla sina svar på. Då 

vi intervjuade minderåriga ansåg vi att det var viktigt att inte pressa dem till några svar utan istället att 

få det att likna ett samtal. Vid utformningen av frågorna ville vi också säkerställa att de hade en tydlig 

koppling till studiens syfte och frågeställningar. 

 

Vidare tillämpades även en kvalitativ ansats med en personlig semistrukturerad intervju vilket innebär 

att intervjuaren har ett antal frågor förberedda inför intervjun men respondenten tillåts utveckla sina 

svar och idéer beroende på eget tycke (Denscombe 2009). Detta görs för att det ska kunna bidra med 

tydligare och mer konkreta svar samt för att deltagarna ska få utrymme att utveckla sina tankar och 

reflektioner. 

 

I iscensättningen av intervjun är det viktigt att intervjuaren får respondenten att känna sig trygg och 

säker samt att den känner sig uppmuntrad att delge intervjuaren sina synpunkter kring tankar och 

åsikter (Kvale 2009). I inledningen av intervjun ska den som intervjuar göra en orientering för 

respondenten där denne går igenom syftet med intervjun och hur den kommer genomföras samt om 

respondenten har några frågor eller funderingar innan man börjar. Detta kan även göras efter intervjun 

är genomförd då respondenten kan känna viss oro eller osäkerhet efter att ha pratat om sina tankar och 

åsikter (a.a.). När det kommer till vilka frågor som ska ställas skriver Kvale om att man får bättre och 

mer genomtänkta svar beroende på frågorna samt att man som intervjuare ska ändra formuleringen på 

sina frågor beroende på informanten då det kan göra det enklare för dem att tolka frågan och ge ett 

bättre svar. 

 

Vi besökte en skola som en av oss hade genomfört verksamhetsförlagd utbildning på. Inledningsvis 

tog vi kontakt med skolan per telefon där vi berättade lite om vårt arbete samt kom överens med 

klassföreståndaren om tid och datum att komma ut och göra vår intervju. I samtalet med läraren 

berättade vi mer konkret vilken målgrupp, ålder och intressenter vi ville ha med i vår undersökning. 

När vi intervjuade beslöt vi oss för att det var bättre att endast en av oss satt ner med respondenterna. 

Efter att ha valt ut våra respondenter tog vi med dem till ett enskilt rum för att samtala. Vi använde oss 

av våra mobiltelefoner att spela in samtalet med samtidigt som vi även skrev ner vad de svarade i ett 

formulär som vi förberett i våra datorer för att få två källor att gå tillbaka till när vi skulle 

sammanställa intervjuerna. Vi märkte relativt tidigt att vi var tvungna att ändra lite i våra frågor, precis 

som Kvale (2009) tar upp. Vi kände att vi behövde ändra på frågornas utformning för att de skulle vara 

mer lättolkade och mer öppna så respondenterna kunde utveckla sina resonemang. När vi utformade 

frågorna försökte vi att tänka på hur de skulle se ut för att kunna ge oss så matnyttiga och konkreta 

svar som möjligt. Vi ville ha öppna och tydliga frågor som skulle öppna upp för reflektion (Se bilaga 

B för frågorna). Efter avslutade intervjuer åkte vi hem och sammanställde svaren med hjälp av 

telefoner och datorer. 

 

Vi använde oss av som redan nämnt en mobiltelefon med inspelningsfunktion för att spela in samtalen 

som skedde individuellt. Efter avslutade intervjuer transkriberade vi dem genom att lyssna noggrant på 
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samtalet och förde ner samtliga ord och meningar i ett dokument. Vidare tematiserade och 

kategoriserade vi det som vi fick ut av intervjuerna genom att se över svaren och bearbeta intervjuerna 

för att få ut det intressanta och konkreta från respondenternas uttalanden. Vi transkriberade 

intervjuerna för att på ett lättöverskådligt sätt kunna läsa och analysera svaren. Efter detta delade vi 

upp svaren i kategorierna: litteracitet, motivation och användning. Sedan plockade vi ut det vi fann 

intressant för vår studie samt som kunde kopplas till våra frågeställningar. Samtidigt fick vi nya 

infallsvinklar i och med de olika svar och reflektioner vi fick ta del av vilket ledde till att vi 

tematiserade och kategoriserade dels med frågeställningarna i åtanke  samt att vi plockade ut det som 

vi upplevde som intressant och som vi sedan byggde vidare på i studiens fortsatta delar.  

 

7.5 Metodkritik 
I denna studie är det viktigt att som intervjuare låta respondenterna få utrymme och tid till att utveckla 

sina tankar och sitt resonemang kring ämnet, dels för deras egen skull men också för intervjuarens 

skull då denne naturligtvis vill få till en bra och konkret intervju som hjälper denne vidare i studien. 

Intervjuare vill således uppmana till reflektion och att respondenterna gör djupare analyser kring 

ämnet jämfört med svar som endast består av exempelvis en mening. 

 

Styrkorna i intervju är att man kan få ett mer nyanserat resultat än vad man skulle i en enkät eftersom 

intervjuer ger utrymme för att respondenten ska kunna resonera och samtala om ämnet vilket man inte 

får på samma sätt i form av en enkät. Å andra sidan kan en enkät besvaras av ett större antal 

respondenter än vad en intervju ofta kan, dock kan svarsfrekvensen bli lidande när man gör detta vilket 

har betydelse för tillförlitligheten. 

 

En bra intervju svarar på speciella egenskaper så som att metoden måste ha validitet, reliabilitet samt 

att andra ska kunna arbetsförloppet (Lantz, 2007). Validitet innebär att ”det som mäts och analyseras i 

utvärderingen motsvarar det som är relevant för utvärderingen” (Sandberg & Faugert 2012: 137). 

Allwood och Eriksson (2010) översätter det till giltig och menar att det handlar om det är bärande, 

viktigt, för exempelvis en undersökning. Vidare är det viktigt att ha en hög validitet i de intervjuer som 

genomförs. För att uppnå detta har vi under insamlingen av vår empiriska data använt oss av 

ljudupptagningar samt fältanteckningar för att sedan kunna transkribera och således få en analys med 

hög validitet. En risk i användandet av intervjuer är att respondenterna kan överdriva och till och med 

ljuga. En av anledningarna till detta kan vara att de skulle vilja imponera på intervjuaren vilket kan 

leda till lägre reliabilitet och validitet som i sin tur kan leda till ett missvisande resultat. Vidare kan det 

finnas nackdelar i att endast spela in intervjuerna eftersom man inte kan se respondenteras 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och dylikt vilket kan leda till att intervjuaren vid transkribering misstolkar 

deras svar. Vad gäller reliabilitet kan det lättast översättas till trovärdighet(Sandberg & Faugert 2012). 

 

Som redan nämnt besökte vi en skola kände till sedan innan för att genomföra våra intervjuer, dock 

hade vi inte haft kontakt med eleverna sedan tidigare utan det blev första mötet med dem. Detta kan ha 

inneburit både för- och nackdelar då respondenterna inte var påverkade av oss innan intervjun men det 

kan även ha lett till att de inte kände sig bekväma med oss och därför blev lite passiva under 

intervjutillfället. Går man igenom de kriterier som tydliggör om en utvärdering har en hög reliabilitet 

är det viktigt att ha ett motiverat urval av deltagare samtidigt som man använder sig av tydliga 

informationskällor som uppfyller de krav som är satta utifrån frågeställningen. Vi lät lärarna själva 

välja ut vilka elever som vi skulle intervjua vilket kan ha påverkat resultatet och reliabiliteten eftersom 

de kunde ta pojkar som ägnade sig mycket åt digitala spel för att det passade in på studiens 

syfte.  Generaliserbarhet beskriver det faktum att kvalitativ forskning ofta kan utgå från studier av 

mindre fall, vilket leder till tveksamheter kring hur konkreta och rättvisande undersökningen är och 

hur stor chansen är att man stöter på något liknande i en annan undersökning (Denscombe 2009). Det 

kan råda tveksamheter kring vår undersökning sett till det faktum att vi enbart har fem respondenter 
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som deltog i vår studie. Detta kan göra att det blir svårt att få en rättvisande bild på hur pojkar faktiskt 

ser på användandet av digitala spel och även skapandet av detsamma. 

 

Vidare är det också viktigt att ha tillförlitlighet, eller pålitlighet, i beaktande där det gäller att få en så 

tydlig och sanningsenlig bild av undersökningen som möjligt utan att för den sakens skull lägga i egna 

värderingar och tankar som på något sätt hämmar undersökningen eller hindrar den svarandes 

möjlighet att själv få besvara frågorna och utveckla tankarna (Denscombe 2009). Denna studie har 

varit väldigt noggrann med att inte lägga några personliga värderingar under intervjuernas gång utan 

istället låtit respondenterna fått tänka och svara i lugn och ro. Detta för att utan möjlighet att tänka till 

och sätta sig in i intervjun skulle respondenterna inte heller bidragit med reflekterande svar kring 

ämnet. I en enkät kan man argumentera för att risken är större att ställa ledande och för direkta frågor, 

och skulle någon respondent inte förstå en fråga och vi inte vara närvarande så blir resultatet sämre för 

samtliga parter. Med hjälp av en intervju på plats kan man undvika onödiga felaktigheter och helt 

enkelt samtala om ämnet och det kan vara en stor fördel i jämförelse med enkäter.  
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8. RESULTAT 

8.1  Lärande i användningen av digitala spel 
På frågan om respondenterna lär sig något vid användande av digitala spel var just kunskaper i språk 

det som förekom mest. Fyra av de fem tillfrågade sade sig dra nytta av digitala spel för att få nya 

kunskaper i språk. Ofta är digitala spel online på engelska men eleverna löser detta genom att ha 

tillgång till källor så som Google Translate och föräldrar som kan hjälpa dem att översätta ord eller 

meningar som de inte förstår och som de behöver veta betydelsen av för att kunna ta sig vidare i spelet. 

Nämnda Google Translate var också funktionellt för eleverna vid användningen av svenska spel då 

verktyget hjälpte dem att förstå ord och dess synonymer som de inte hade någon vetskap om sedan 

tidigare och som de behövde förstå för att ta sig vidare inom spelet. 

 

Nils: ”Ja, nya ord och lite nya meningar” 

 

Ovanstående svarade en respondent på frågan om denne hade lärt sig något nytt inom andra språk än 

svenska och i detta fallet hade han lärt sig nya engelska ord och meningar genom användandet av 

digitala spel. De nya orden och meningarna han hade lärt sig var ofta kopplade till de teman som 

spelen kretsade kring, i detta fallet ett bilspel vilket gjorde att han hade lärt sig engelska ord kring bilar 

och racing. Respondenten lade till att spel på andra språk än svenska kunde vara till en nackdel också, 

han föredrog spel på sitt modersmål eftersom han då förstod spelet bättre och kände sig mer bekväm 

med menyn och hela spelet i sig. 

 

Karl: ”Så alla ska förstå dem. Så man ska kunna välja språk” 

 

Vidare poängterade en respondent att även han främst ägnade sig åt spel på svenska vilket gjorde att 

han ansåg att han hade fått ytterliggare kunskaper som inte var språkliga, som exempelvis hur spel 

fungerar och de mekaniker som är inbyggda och som man måste förstå för att kunna spela dem. En 

deltagande påpekade att han även använde sig av Google Translate när han inte förstod ett ord eller 

mening vilket ledde till att han utvecklade sin litteracitet med exempelvis svenska synonymer. 

Möjligheten att lära sig nya ord, meningar och uttryck både i svenska men även inom andra språk 

påtalades av samtliga respondenter som tyckte det var “roligt” att få ta del av nya ord och meningar 

som de inte fått lära sig i skolan. 

 

Olof: ”Att, ja, du får tänka vad du ska göra, du får, alltså, du läser dig, du läser samtidigt, du, du får 

skriva, ja, du har matte, du har svenska, du har engelska i det” 

 

Respondenten pekar på de fördelar som finns med digitala spel enligt honom, i den mening att han 

anser att man lär sig mycket och inte bara inom ett specifikt område utan att användningen av digitala 

spel också ger kunskaper inom olika ämnen i skolan som man kan dra nytta av. Pojken visar här en 

medvetenhet kring det lärandet som kan ske vid användandet av digitala spel vilket enligt honom 

innefattar flera olika ämnen och kunskaper, förutom dessa ämnen svarade även pojken att han genom 

digitala spel fick utveckla sin förmåga att tänka taktiskt och utveckla olika strategier.  

 

Nils: ”Ja, man lär sig lite nya saker och hur man ska agera i spel och hur man ska göra” 

 

8.2  Möjligheter med skapande av digitala spel 
Respondenten fick frågan på vad han kände inför att få möjligheten att skapa ett eget spel och sade sig 

vilja göra ett eget spel eftersom det var något som verkade vara roligt. Samtliga fem respondenter var 

överens om att det skulle vara kul att få skapa ett eget digitalt spel i skolans verksamhet eftersom de 

kände att det skulle vara givande och även ge dem en chans att själva få utforma hur spelen skulle se ut 
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för att bättre anpassa dem efter sina egna tankar och önskemål samt i deras tycke, vänners intressen 

och behov. Ett exempel på detta är en respondents svar på vad denne hade tyckt om att få skapa 

digitala spel i skolans verksamhet för att sedan få dela detta med sina kamrater. 

 

Karl: ”Jättebra! /.../ Alla hade nog gillat det” 

 

Skapande av spel var något som de inte hade särskilt mycket, om än någon alls, erfarenhet av. En av 

respondenterna hade skapat karaktärer via ett onlinespel* någon enstaka gång men utöver det hade 

inga av deltagarna några erfarenheter kring detta. Även om ingen av respondenterna hade någon 

tidigare erfarenhet påverkade inte detta deras tankar negativt kring ämnet då alla hade ägnat sig åt 

digitala spel tidigare men inte skapat dem själva. Dock var användningen av spelen en bidragande 

faktor till att en av respondenterna ville ägna sig åt skapande eftersom denne då kunde spela det själv.  

  

Robert:  ”Det skulle varit jättegrymt att kunna göra massa såna egna spel, att kunna få spela dem” 

 

En annan faktor som togs upp när respondenterna pratade om möjligheterna med skapande av digitala 

spel var möjligheten att tjäna pengar på det. Eleven i fråga ägnade sig mycket åt det digitala spelet 

Minecraft vars grundare är svensk och respondenten hade hört att denne hade tjänat stora summor 

pengar på spelet som denne hade skapat, vilket ledde till att pojken såg en möjlighet med att skapa ett 

spel och tjäna pengar på detta. 

 

Olof: ”Det låter roligt, och jag kanske, om det blir populärt så kanske jag får pengar för det” 

 

Skapandet av spel sågs även ur både ett enskilt- och klassperspektiv där en av respondenterna belyste 

vikten av samarbete för att få till ett bra spel och hur spelet sedan skulle kunna användas av 

respondenternas kamrater. En deltagare sade sig kunna lära sig hur man skapar ett spel med hjälp av en 

kompis, att sitta och jobba tillsammans. Vidare menade en respondent på att det skulle vara roligt att få 

bestämma själv och aktivt få göra det val som man själv skulle ha velat. Dessutom pekade en 

respondent på att man vid skapande av spel också lär sig att bättre handskas med datorer vilket sågs 

som ytterligare en fördel med skapande av digitala spel från deltagarens synvinkel.  

 

Karl: ”Man skulle få bestämma själv vad spelet skulle handla om och så” 

 

8.3 Användningen av digitala spel 
Av de fem tillfrågade hade ingen av dem använt digitala spel i samband med undervisningen i skolan 

men en av de fem gick på fritids under eftermiddagarna och där gavs de möjligheter att spela både 

dator- och tv-spel. Datorn fick man dock endast använda två gånger i veckan. En annan av 

respondenterna hade gått på fritidshemmet tidigare och även han sa att de hade fått använda digitala 

spel där. 

 

Olof: ”Det är att du fick spela, alltså du fick inte bara gå rundor och titta och så men du kunde spela 

på data, du kunde spela på XBOX, du kunde spela på Wii” 

 

Ovanstående är svaret som respondenten gav på frågan vad han kände inför att få spela på fritids och i 

skolans verksamhet och han uppskattade valmöjligheterna som TV-spelen gav i form av att de gav 

alternativ om de inte hade något att göra. Han belyste också förmånen att ha tillgång till digitala 

verktyg i skolan då man lär sig saker och ting samtidigt som man har roligt, både individuellt men 

också i grupp. En annan sak som respondenterna tog upp var att de ville ha mer digitala spel inom 

skolans verksamhet då det inte fanns för tillfället. Önskemål om att få mer tid till användningen av 

digitala spel fanns eftersom det enligt respondenten fanns brist på alternativ inom undervisningen. Den 



  
 

21 

främsta anledningen låg i att de tyckte det skulle vara roligt om digitala spel skulle få en större roll i 

undervisningen eftersom de såg flera fördelar med digitala spel och de lärdomar man kunde få inom 

exempelvis språk. Detta var något som samtliga respondenter höll med om.  

 

Karl: ”Man kunde fått lite mer att göra eller så” 

 

Att spela i grupp var även något som belystes av Robert då han tidigare hade gått på fritids och han 

ansåg att det roligaste med att spela på fritids var att han fick möjligheten att spela med sina kamrater.  

 

Robert: ”Att kunna få spela med kompisar och sånt” 

 

Att ägna sig åt digitala spel tillsammans med kamrater var något som tre av de fem respondenterna 

framhöll som något de ansåg vara en stor fördel med spelandet. Dock säger en respondent att han inte 

ville spela med vem som helst utan att fördelarna med användningen av digitala spel tillsammans med 

andra i skolan berodde på vem man spelade med.  

 

8.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ser eleverna på digitala spel som något roligt och även givande i form av ny 

litteracitet och datoranvändande. De var överens om att det skulle vara kul om digitala spel skulle få en 

större roll i den traditionella undervisningen eftersom de var medvetna om de kunskaper man kunde 

dra nytta av. Eleverna menar att de utvecklar sitt språk när de tvingas uppsöka, fråga eller ta reda på 

vad ett ord eller mening betyder för att i sin tur ta sig vidare exempelvis från huvudmenyn och börja 

spela över huvud taget. De ser på digitala spel som avkoppling samt som en form av lärande då de är 

medvetna om att de får nya kunskaper inom olika ämnen, exempelvis mycket språk, genom att spela. 

Vidare var de medvetna om att de utöver språkliga kunskaper även fick utveckla sina kunskaper i 

matematik och minnesträning. Eleverna spelar för att de tycker det är roligt samt att de också finner 

digitala spel som viktiga i en pedagogisk verksamhet, exempelvis på skoltid eller på fritids eftersom de 

ansåg det berika verksamheten i form av att ge mer alternativ att göra. En annan fördel de såg med 

spelandet av digitala spel var att de kunde använda det tillsammans med sina kompisar, både i skolan 

men även i hemmet. Dock framhävde en respondent att inom användande av digitala spel i skolan ville 

han arbeta med en av sina kompisar istället för vilken klasskamrat som helst.  

Vad gäller möjligheterna med skapande av digitala spel var samtliga respondenter positivt inställda till 

det även om de inte hade haft chansen att få göra det sedan tidigare. De var överens om att det skulle 

vara väldigt roligt att få göra sina egna spel, dels med tanke på det kreativa i form av att de på egen 

hand skulle få utforma och skapa något, men också för att de såg det som en möjlighet att tjäna pengar 

på det. Vidare påpekades valmöjligheterna och skapande under fria tyglar som något lockande 

eftersom de själva skulle få bestämma vad spelen skulle komma att innehålla, pojkarna var också 

uppmärksamma på att man vid skapande och användande av digitala spel skulle få ytterligare en 

dimension till sitt användande av datorer genom att i skapandet få reflektera kring sina kunskaper samt 

att kunna förmedla dessa på ett bra sätt. En annan faktor som spelade in i motivationen vad gäller att få 

skapa egna digitala spel var att de såg det som något positivt att kunna samarbeta och kommunicera 

under processens gång med en klasskamrat eller kamrat på fritiden.  
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9. ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att analysera de intervjuade pojkarnas utsagor gällande deras 

erfarenheter och tankar kring användandet och skapandet av digitala spel i förhållande 

till de socialsemiotiska termer som vi har använt oss av. 

9.1 Meningsskapande med digitala spel 
Ett återkommande tema i pojkarnas utsagor kring deras erfarenheter handlade om hur de såg på 

digitala spel och deras uppfattningar kring hur det skulle vara att skapa nya digitala spel. Pojkarnas 

utsagor visar tecken på att det skulle vara positivt om de fick möjligheterna att skapa egna digitala 

spel, både individuellt samt tillsammans med sina kamrater i skolan. Utifrån ett socialsemiotiskt 

perspektiv skriver Kress (2010) att man skapar mening i och syfte i alla sociala interaktioner inklusive 

det som sker när man skapar spel tillsammans. I och med detta blir det sociala en slags källa, 

ursprunget, till mening och syfte och därför också en del av den semiotiska processen och formen. Den 

främsta anledningen till att pojkarna ville ägna sig åt skapandet och användandet av digitala spel var 

att de ansåg att det skulle vara roligt att ägna sig åt dessa aktiviteter, detta medgör att då de får skapa 

tecken i en social kontext blir detta motiverade utifrån skaparnas intresse och viljor (a.a.). Ovanstående 

visar tecken på att pojkar ser på digitala spel som något meningsfullt, både i skolans värld och under 

fritid. Detta kan styrkas av Kress och Van Leeuwen (2006), som skriver om den representativa och 

interaktiva betydelsen av bilder vilket enligt dem även går hand i hand med datorskärmar och rörliga 

bilder. Genom att pojkarna kan bygga upp, placera, saker hur de vill i skapandet av ett digitalt spel 

menar författarna att det skapar mening både för skaparen och för användaren. Vår tolkning av 

ovanstående är att en orsak till att pojkarna var så positivt inställda till skapande av digitala spel var att 

de hade positiva erfarenheter från användandet av detta, både enskilt och tillsammans med andra vilket 

fungerar som en motivationsfaktor när de får valet att själva skapa ett digitalt spel.  

 

Kress och Van Leeuwen (2006) leder oss till att anse att man kan tolka ett meningsskapande på sitt 

eget sätt och att varje enskild individ tolkar saker och ting annorlunda. Enligt vår tolkning är det därför 

viktigt att skapa en meningsfull och intressant undervisning för eleverna och för att göra detta kan 

digitala spel vara vägen att gå. (a.a) ger en bild av att skrivande har en mer utbredd funktion i skolan 

än vad bilder har och att just bilder ofta är väldigt underskattade. (a.a) menar också att om man skapar 

material och utgår vad som är bäst för eleverna får man bättre användning av bilder snarare än att 

enbart utgå från material från eleverna. Enligt vår tolkning bidrar detta till att skapa mening för 

eleverna i deras lärprocesser. 

 

9.2 Resurs för inlärning 
Pojkarnas utsagor visar tecken på att digitala spel är ett gott underlag för att ta in nya kunskaper i 

framför allt språk. Samtliga respondenter vidhöll att de lärde sig mycket vid användande av digitala 

spel, som redan nämnt en del nya ord och meningar i språk men faktiskt också att träna matte och 

minnesförmågan. Pojkarnas utsagor visade också tecken på att de inte enbart såg på digitala spel som 

ett tidsfördriv utan också som något som kan bidra till deras lärande. Vi instämmer i ovanstående, att 

digitala spel erbjuder många möjligheter till göra eleverna till aktiva medskapare av sin egen 

lärprocess. Kress och Van Leeuwen (2006) skriver att genom att låta barn aktivt experimentera med 

olika resurser som ord och bild och hur de kan kombinera dessa så blir de en del av en multimodalt 

skapad text, ett semiotiskt samspel där det verbala och det visuella, ges en definierad och likvärdig 

roll. Vidare vill vi poängtera att många barn kommer i kontakt med digitala spel i ett tidigt skede och 

att det således kan finnas en relevans i att integrera detta i skolundervisningen då barnen redan är 

bekväma och kompetenta inom detta medie. Enligt vår tolkning kan skapandet av digitala spel bidra 

till att eleverna får en bredare uppfattning kring förhållandet mellan text och bilder då de aktivt får 

berätta en interaktiv historia i form av ett digitalt spel. Kress och Van Leeuwen (2006) anser att 

skrivande har en större roll i skolan än vad målande och bilder har och att bilders betydelse 
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underskattas i lärandeprocessen. (a.a) menar att den traditionella synen på bilder fortfarande är 

undervärderad och då kan vi tolka det som att om elever med hjälp av digitala spel som en resurs för 

lärande kan bryta den barriären och höja betydelsen av skapande av bilder. Ur en socialsemiotisk 

vinkel kan vi tolka det som att elevers vilja om att få skapa egna spel grundar sig i en önskan om att 

förmedla sina semiotiska strukturer som exempelvis fantasi och uppfattning om världen.   

 

9.3 Teckenskapande 
Respondenterna visade prov på förmåga att identifera lärdomar och nya kunskaper man kan erfara med 

hjälp av digitala spel i form av ny litteracitet för att ta ett exempel. Pojkarnas utsagor visade att de var 

väl medvetna om det faktum att digitala spel inte enbart fungerar som något roligt, även om det var 

huvudsyftet till varför de spelar, utan även att man faktiskt kan lära sig något av att spela ett dator- 

eller TV-spel. Ett exempel som togs upp var att de erfarade en språkutveckling när de spelade då de 

ställdes inför nya tecken i form av ord och uttryck, både på svenska men även på engelska vilket fick 

dem att söka upp ordets betydelse och på så sätt kunna ta sig vidare i spelet. Vår tolkning av 

ovanstående är att eleverna är betydligt mer medvetna om fördelarna och möjligheterna med digitala 

spel än vad vi trodde, samt att vi har något att lära oss av eleverna som, enligt vår erfarenhet, ofta är 

kunnigare än vuxna vad gäller teknik och användningen av densamma i skolan och på fritids. Om 

pojkar ges möjlighet att skapa och använda digitala spel i sin undervisning, kan deras motivation vad 

gäller skolgången öka eftersom man kan koppla an till deras erfarenheter och intressen. 

 

Vi kan se pojkars teckenskapande som något relevant för vår studie då begreppet har en stor roll i 

digitala spel och att skapandet av spel kan ses som en serie tecken som utgör en grund för detsamma. 

Kress och Van Leeuwen (2006) menar att om man ger barnen möjlighet att bli aktiva medskapare av 

sina egna lärprocesser med hjälp av ord och bild kan stora framgångar nås, sett ur ett multimodalt 

såväl som ett semiotiskt perspektiv Författarna berättar vad 8-åriga elever företog sig när de skulle 

berätta en historia. Med hjälp av att få använda sig både av texter och bilder kan eleverna få chansen 

att utveckla sina tankegångar kring verkligheten och på ett tydligare sätt förmedla detta vidare.   
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10. DISKUSSION 

10.1.1 Metoddiskussion 
Metoden vi använde oss av var ett antal semistrukturerade intervjuer. Vi valde att endast en av oss 

skulle vara närvarande under intervjun för att vi kände att det skulle göra det lättare för respondenten 

att slappna av och ställa mer naturliga svar. Om vi båda hade varit närvarande kunde detta gjort att 

respondenten kände sig pressad och i “underläge” vilket kunde ha påverkat vårt resultat negativt. Dock 

kunde det även ha varit en fördel att vara två under intervjun för att minska risken att missa något av 

det respondenten sa men eftersom vi använde oss av både ljudupptagning och anteckningar under 

intervjun minimerades dessa risker. Intervjuerna genomfördes på skolor där vi hade haft 

verksamhetsförlagd utbildning men de respondenter vi valde hade vi inte haft någon kontakt med 

innan intervjun. Dock kan det ha varit till fördel att vi hade arbetat där innan då det gjorde att 

respondenterna kände igen oss och hade lättare att slappna av när vi pratade med dem. 

 

När vi inledde arbetet hade vi planerat att använda oss av 4-6 respondenter för våra intervjuer för att vi 

inte var säkra på hur mycket data vi skulle få in och hur mycket vi skulle hinna bearbeta inom vår 

tidsram för detta arbete. Vi valde att inleda med tre intervjuer för att sedan boka fler om vi ansåg att 

det behövdes. Efter genomförandet beslöt vi att det behövdes fler respondenter för att få fram ett bättre 

resultat vilket ledde till att vi bokade två till. Detta beslut har fört med sig både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna var att vi kunde sammanställa den data vi hade fått in relativt fort samt att det snabbt gav 

oss en överblick kring ämnet utifrån den tidsram vi arbetade efter. Nackdelarna med att ha fem 

intervjuer är att man kan argumentera för att fler intervjuer hade gett ett mer tillförlitligt resultat samt 

att det ökar risken att få en ensidig bild av ämnet. Under genomförandet av intervjuerna märkte vi även 

att vissa av frågorna hade lite för avancerade formuleringar vilket innebar att vi fick göra små 

ändringar i frågorna för att respondenterna skulle förstå dem bättre. Inför arbetet diskuterade vi kring 

om vi skulle använda oss av intervjuer eller enkäter. Det senare har för- och nackdelar och 

användandet av detta skulle kunna ha påverkat våra resultat.  

 

Fördelarna med det var att vi skulle kunna få en mer övergripande bild av ämnet på grund av fler 

respondenter  men kanske inte lika nyanserad med tanke på att enkäter inte ger lika stort utrymme till 

diskussion som intervjuer gör. Något vi märkte på våra intervjufrågor var att om frågorna var för 

avancerade blev det svårt för respondenterna att svara, om detta problem hade visat sig under enkäten 

hade det kunnat påverka resultatet negativt men det hade även kunnat motverkas genom att gå igenom 

frågorna med respondenterna antingen innan eller under genomförandet av enkäten. Ett annat problem 

med användandet av enkät är att vi inte skulle ha någon möjlighet att ställa följdfrågor till de svar som 

gavs och det skulle medföra att vi blir tvungna att tolka de svar som eleverna vilket i sin tur gör att 

barn/elevperspektivet riskerar att försvinna. 

 

10.2 Resultatdiskussion 

10.2.1 Pojkars syn på användandet av digitala spel 
Inför arbetet var vår tes att pojkarna endast spelade spel för att det var roligt utan att vara medvetna om 

vilka lärprocesser som sker men det vi kom fram till i vårt resultat är att pojkarna i vårt fall är väldigt 

medvetna om digitala spel och dess innebörd för sina respektive lärprocesser. Pojkarnas utsagor gav 

tydliga exempel på att man faktiskt lär sig när man spelar vilket enligt oss är en av faktorerna som 

glöms bort när man planerar sin undervisning. Vi kan se en tendens att lärare inte använder sig av 

digitala spel i sin undervisning och planering och istället utgår från den traditionella skolklassmiljön 

med en individ bakom kateder med en klass framför sig, när vi lever i ett digitaliserat samhälle och där 

elever redan från en tidig ålder får vänja sig vid datorer, iPads och andra teknologiska funktioner. 

Samtliga respondenter var på det klara med att spelen inte enbart uppfyllde en roll som tidsfördriv utan 
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att de faktiskt lär sig en hel del, nytt språkbruk, matematik och samtidigt övar minnesförmågan, när de 

får möjligheten att sitta ner vid en dator och spela ett spel. Respondenterna sade även att de blev 

motiverade när de interagerade med digitala spel då de kunde samarbeta och kommunicera med 

kamrater under processen. Om vi ser detta i förhållande till aktuell forskning kan vi finna ett samband 

mellan Andrews (2008), som menade på att digitala spel är viktiga för användarna på grund av 

motivationsfaktorn och även positivt för identitetsskapande samt lärprocesser.  

 

Detta överensstämmer med det som Hui Chin Lin, Kung Wan Tsai och Shih Chieh Chien (2011) 

nämner i form av att datorspel är en bra resurs för lärande av nytt språkbruk. Något som förvånade oss 

var det faktum att ingen av respondenterna hade fått använda digitala spel i skolan förutom på 

fritidshemmet. Enligt den aktuella forskning som vi har tagit del av är samtliga överens om att digitala 

spel har en funktion att fylla i skolans undervisning vilket vi stämmer in i. 

 

Vidare kan vi se utifrån våra centrala begrepp att användandet av digitala spel i skolan och på fritids 

kan vara en resurs för lärande och även meningsskapande vilket kan ses i relation till det som Kress 

och Van Leeuwen (2006) skriver om meningsskapande med hjälp av rörliga bilder inom digitala 

verktyg. Barn är redan i en tidig ålder vana vid teknik och således kan vi se det som att det blir en 

väldigt tilltalande form av undervisning till skillnad mot den traditionella klassrumsmiljön med en 

lärare bakom en kateder tillsammans med en vit tavla. Användandet av digitala spel i skolans 

verksamhet var något som vi på förhand trodde skulle förekomma till viss del men det var inte fallet. 

Dock kunde vi se att digitala spel används till viss del på fritidshemmet men att det då var begränsat 

till två tillfällen i veckan. 

 

10.2.2 Skapande av spel 
Inför vår studie var vi av uppfattningen att pojkarna skulle ha en större erfarenhet vad gäller skapande 

av digitala spel. Ingen av respondenterna hade ägnat sig åt skapande av digitala spel, varken inom 

skolans verksamhet eller på sin fritid vilket vi blev förvånade över. En sak som vi hade förväntat oss 

mer av rent generellt sett var skapandet av spel men resultatet är tydligt i form av att våra respondenter 

i princip inte hade några som helst erfarenheter kring detta. Dock var samtliga positivt inställda till att 

få ges möjligheterna att få skapa ett eget digitalt spel både individuellt och tillsammans med kamrater 

och detta stärks av Sanford och Madills (2007) studie kring skapande av digitala spel, där de fastställer 

att elever kan utveckla sin kreativitet och sina sociala kunskaper när de får möjlighet att göra egna 

digitala spel med andra. Motivationsfaktorn är en annan del av skapande av digitala spel vilket vi 

kunde utläsa av respondenternas svar i form av att samtliga var överens om att det skulle vara roligt att 

få möjligheten att få göra ett eget spel tillsammans med kamrater.  

 

Utgångspunkten i vår studie ligger i socialsemiotiken vilket innefattar hur människor skapar mening 

och syfte genom interaktioner i sociala miljöer. Genom att få möjligheten att skapa ett digitalt spel, för 

och med andra, får pojkarna ytterligare motivation då de skapar ny mening till sin lärprocess. Det här 

kan också leda till att skolan och fritids ”fångar” in oinspirerade elever samt de som inte trivs i den 

sedvanliga klassrumsmiljön, således kan vi se det som att digitalitet blir en resurs för lärande för 

samtliga elever och inte enbart de som är duktiga i användandet av detsamma.  Detta stärks av det som 

Carr-Chellman (2011) skriver i form av att pojkar har större svårigheter i skolan jämfört med flickor 

och att man då kan implementera användandet av digitala spel för att nå fler elever. 

 

10.2.3 Didaktiska implikationer 
Vi är av uppfattningen att digitala spel bör få en större och mer central roll i skolundervisningen 

eftersom det finns väldigt många fördelar i användningen av detsamma. Utöver det språkliga har vi 

utifrån pojkarnas utsagor sett prov på att man vid användandet av digitala spel också övar på matte och 

sitt minne för att ta två exempel. Detta syns i forskningsfältet och det samstämmer med pojkarnas 
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utsagor. Den nya kunskap som framkommit under vår studie som vi inte har sett i litteraturen är att 

även om pojkar har väldigt begränsad erfarenhet kring skapande av digitala spel är de väldigt positivt 

inställda till att göra detta inom skolans undervisning och på fritiden. I ljuset av detta kan man 

argumentera för att skolan bör integrera digitala spel i en högre grad i undervisningen då det enligt 

våra respondenter i stort sett inte sker för tillfället. Efter att ha fått ta del av pojkars tankar kring 

lärande och möjligheterna med skapande av digitala spel kan vi se det som att de är intresserade av att 

få ta en större del av digitala spel som en resurs för lärande. De är medvetna om att de lär sig nya 

kunskaper och således kan det finnas en relevans i att ge digitala spel en större roll även för inlärning 

inom skolans värld och inte enbart som ett tidsfördriv. Användandet av socialsemiotik i vår analys har 

medfört att vi har kunnat utgå från tydliga och konkreta begrepp som exempelvis meningskapande och 

resurs för lärande vilket har haft en stor relevans i ämnet som studien handlar om.  

 

Vidare kan man argumentera för att uttrycken har en central roll i skapandet av en god undervisning. 

En annan del som inte kom fram i den aktuella forskningen handlade digitala spel och dess inverkan på 

användarens minnesförmåga. En respondent menade på att man vid användandet av digitala spel 

utöver det språkliga också fick möjligheten att utveckla och träna på sin minnesförmåga i form av att 

spelaren var tvungen att minnas och komma ihåg var karaktären skulle ta vägen. Man kan argumentera 

kring reliabiliteten gällande detta då det endast var en av de fem respondenterna som sade detta, men 

det är en aspekt av digitala spel som vi på förhand inte var medvetna om. 

 

När det kommer till ytterligare forskning såg vi i vårt empiriska material att samtliga respondenter var 

positivt inställda till möjligheten att skapa digitala spel och därför anser vi att det hade varit intressant 

att genomföra en studie i skolan där eleverna ges möjligheten att arbeta med detta för att se hur detta 

påverkar elevernas lärprocesser och tankegångar. 
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Bilagor 

Bilaga A Begreppslista 

Multimodal: Visuell kommunikation, där man använder sig av flera olika uttryckssätt 

för att kommunicera sitt budskap, till exempel bilder, färger och text 

 

Rollspel: Rollspel kan förklaras som en “digital vidareutveckling av bordsrollspel med tärning, papper 

och penna” (datorspel. http://www.ne.se/lang/datorspel, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-03-10) 

som till exempel Drakar och Demoner. I dessa spel utvecklas spelets karaktärer, både emotionellt men 

även fysiskt fram med siffervärden för fysiska egenskaper och färdigheter, vilka förändras och 

utvecklas när man slåss, utforskar och upptäcker nya saker under äventyret. (a.a.) 

 

Onlinespel: I takt med utvecklingen av internet har kommunikationen och interaktionen mellan olika 

människor i världen underlättats och utvecklats, detta involverar även spelande. Dessa spel involverar 

bland annat actionspel där spelare går ihop i lag för att strida mot varandra i olika scenarion. En form 

av onlinespel som har växt mycket på senare år är spel som är baserade i uppbyggda världar online där 

tusentals spelare kan interagera med varandra och använda sig av digitala spel både tillsammans och 

mot andra. Dessa spel brukar kallas för MMOG eller massive multiplayer online game och betonar 

ofta vikten av interaktion med andra spelare för att lyckas (datorspel. http://www.ne.se/lang/datorspel, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2014-03-10). Exempel på dessa spel är World of Warcraft. 

 

Facebook: Hemsida på internet för “nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande som till största del 

utgörs av dess användandes profiler” (Facebook. http://www.ne.se/lang/facebook, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2014-03-10.). 
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Bilaga B Intervjufrågor 

- Vad har du för erfarenheter av digitala spel? 

- Kan du ge något exempel på när du har lärt dig något när du har spelat? 

- Använder du spel som är på andra språk än svenska? 

- Om ja, hur fungerar det? 

- Vad känner du när du spelar? 

- Vad tycker du om att använda digitala spel i verksamheten? (Fritids/skola) 

- Har du några erfarenheter av att skapa spel? 

- Vad hade du tyckt om att få göra egna spel i verksamheten?   

 


