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ABSTRACT 

The main purpose of this study is to investigate the unintentional learning that happens 

during the use of computer games. With the use of interviews with students in the ages 

13-15 who all have played the game series Assassin’s Creed, and then compared them 

with students who does not play the game, we have been able to identify that some 

learning is taking place, but that the student’s attitude towards the subject, and their 

maturity, also is vital for the learning. Even tough, the students who didn’t really enjoy 

history as a subject showed better knowledge after playing the game, than the students 

who hadn’t played at all, which indicates that computer games can be a good source for 

learning. Another purpose was to investigate the students’ attitude towards using 

computer games in their education. Interestingly all the students we interviewed, even 

those who are not interested in computer games were positive to the use of computer 

games in some form in their education, either themselves playing, or the teacher using it 

as a form of interactive media to show a certain event or person. Our conclusion shows 

that computer games are a good source of learning, and the use of computer games as a 

pedagogic tool in the education definitely should be a subject for further research. 

Keywords: education, computer games, unintentional learning, pedagogic, Assassin’s 

Creed, lärande, datorspel, oavsiktligt lärande, pedagogisk, pedagogiskt verktyg 
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1 INTRODUKTION 
Intresset för populärkultur som ett pedagogiskt verktyg har funnits hos båda 

författarna till detta arbete under en längre tid. Film, TV-serier och datorspel var alla 

intressanta ämnesval, men till slut föll valet på att undersöka datorspel i skolans 

värld. Med spelen som en naturlig del av ungdomars vardag, och den växande 

industrin inom organiserat spelande, så kan vi inte bortse från dess betydelse och 

inverkan på de elever vi som lärare kommer att möta i vårt yrke. Forskningen kring 

datorspel, och framförallt datorspel inom undervisning är en relativt ny 

forskningsgren, men inte desto mindre viktig. Det aktuella forskningsläget rörande 

datorspel i undervisningen var en av de mest betydande faktorerna till att vi till slut 

fastställde undersökningsområdet till just datorspel. 

Att undersöka datorspel som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen har också 

potentiellt stöd på flera punkter i läroplanen för grundskolan, där det tas upp att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och främja lärandet och 

den fortsatta kunskapsutvecklingen, med utgångspunkt i elevernas bakgrund, deras 

erfarenheter och kunskaper.
1
 Med datorspelen som en så pass stor del i elevernas 

vardag, som Ungdomsstyrelsens studie visat, blir det en väsentlig del av elevernas 

bakgrund och en viktig källa till deras kunskaper och erfarenheter.
2
 Därför bör det 

också finnas stora möjligheter att utnyttja detta verktyg och ta tillvara på det som ett 

instrument för att fortsätta främja utvecklandet av elevernas lärande och deras 

kunskaper. Vidare ska skolan också verka för att förbereda eleverna, för att kunna 

leva och verka i ett komplext samhälle, med stort informationsflöde och snabba 

förändringar. Det är även en väsentlig del att eleverna lär sig att kritiskt granska fakta 

och kunna se konsekvenser av olika alternativ.
3
 

Den metod vi har valt för studien är baserad på kvalitativa intervjuer med elever som 

har spelat ett speciellt utvalt spel, för att se ifall de har tagit till sig den fakta som 

presenteras i spelet. För att kunna påvisa att det är just spelet som är källan till denna 

kunskap har vi sedan intervjuat ytterligare några personer som går i samma årskurs. 

Alltså har de hunnit lika långt i sin historiaundervisning och haft samma 

förutsättningar i skolan. Informanterna har även likvärdiga betyg i de flesta ämnena, 

och ligger således på liknande nivå i sina generella kunskaper. Detta för att se ifall de 

som har spelat visar någon skillnad i kunskapsnivå i jämförelse med de som inte 

spelar. Detta är just det syfte som ligger till grund för studien som helhet. Syftet är att 

undersöka om datorspel leder till ett lärande, och om det skulle vara ett gynnsamt 

pedagogiskt verktyg i undervisningen. Teoretisk utgångspunkt för detta har varit 

Rehn, Sivs teori om det oavsiktliga lärandet, då ungdomar i regel spelar för nöjes 

                                                 

 

 

 
1 Skolverket (2014) Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 8 
www.skolverket.se 
2 Ungdomsstyrelsen (2006) New Game. Om unga och datorspel. Stockholm: Ungdomsstyrelsens 
skrifter 2006:2 
3 Skolverket (2014) s.9  

http://www.skolverket.se/
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skull, snarare än för att lära sig.
4
 Bidraget från den här studien menar till att stärka 

teorin om att lärande sker även när det inte finns något mål till lärande samt datorspel 

kan vara ett potentiellt användbart pedagogiskt verktyg för lärare i skolans värld. 

                                                 

 

 

 
4 Rehn, Siv (1999) Det oavsiktliga lärandet - försvarets räddningsplanka? En granskning av 
värnpliktigas lärande under värnpliktsutbildningen och värnpliktssystemets funktion i samhället. diss. 
Luleå Tekniska Universitet. Luleå; Universitetstryckeriet. 
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2 BAKGRUND 
Vid en studie genomförd av Ungdomsstyrelsen framkom det att mer än hälften av 

ungdomarna i åldrarna 13-20 år spelar datorspel minst en gång i veckan, och 75 % 

spelar minst en gång i månaden. Datorspel syftar här inte uteslutande till spel som 

spelas på en dator, utan kan också innebära TV-spel som spelas på en konsol via 

teven. 1 580 ungdomar besvarade enkäten, vilket gör att den ger en relativt 

tillförlitlig bild av ungdomars fritidsvanor rörande spel. Vi är införstådda med att 

dessa siffror givetvis fortfarande kan variera från stad till stad, och skola till skola, 

beroende på exempelvis socio-ekonomiska faktorer. Siffrorna kan också skilja sig 

från dagsläget då Ungdomsstyrelsens studie genomfördes 2006, men i ett allt mer 

teknologiskt utvecklat samhälle förefaller dessa siffror inte ha sjunkit. Resultatet 

visar också på en markant skillnad mellan pojkar och flickor i sina vanor rörande 

datorspel, där hela 91 % av pojkarna spelar något spel minst en gång i månaden, 

medan motsvarande för flickor är knappt hälften.
5
 Resultatet visar dock på att spelen 

är en stor del av ungdomars vardag, och någonting som majoriteten av eleverna i en 

skolklass regelbundet kommer i kontakt med.  

Sverige är en av de största länderna i världen inom dels export av spel, men också 

när det gäller användandet av spel. År 2006 beräknades cirka 1 000 personer arbeta 

på heltid med att utveckla spel, och ungefär 500 därtill för olika områden runt spelen 

så som ljudproduktion, forskning eller juridisk rådgivning. Om datorspelen från 

början var en hobby som människor utvecklade i hemmet, så har de idag blivit en 

miljardindustri som sysselsätter en stor mängd människor och där enorma summor 

pengar är involverade. 2002 var försäljningssummorna för musik dubbelt så hög som 

summorna för spel. 2005 hade musikförsäljningen sjunkit, samtidigt som spelen ökat 

och de båda låg då på en näst intill likvärdig summa. De stora summorna inom 

spelindustrin har också öppnat upp möjligheter för datorspel som tävlingsform med 

välarrangerade turneringar och stora prissummor, så kallad e-sport, och även här är 

Sverige världsledande inom flera spel.
6
 Ett exempel på ett svenskt lag som rönt stora 

framgångar inom e-sport är Ninjas in Pyjamas, där ägaren och svensken Emil 

Christensen, eller Heaton som han är mest känd som, ses som en förebild bland 

många ungdomar.
7
  

Spelutvecklare så som exempelvis Levande Böcker, som inriktar sina alster på att 

vara lärande existerar, men inte alls i samma utsträckning som den spelindustri som 

har sitt främsta fokus på att underhålla.
8
 Detta behöver dock inte automatiskt 

innebära att de sistnämnda inte kan ha något pedagogiskt värde. Att spela datorspel 

                                                 

 

 

 
5 Ungdomsstyrelsen (2006) s.10-16 
6 Ungdomsstyrelsen (2006) s.103-109 
7 Ninjas in Pyjamas. www.nip.gl (2014) History. http://www.nip.gl/?page_id=301 (Hämtad 2014-11-
18) 
8 Ungdomsstyrelsen (2006) s.96 

http://www.nip.gl/?page_id=301
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kan betraktas som den här generationen ungdomars motsvarighet till lek menar 

forskaren Linderoth, Jonas.
9
  

Datorspel kan även ha en stimulerande effekt med det stora informationsflöde som 

sker, och framförallt i att granska fakta. Många datorspel har en berättelse det utgår 

från, som ofta kan vara baserat på verklighet, med den skillnaden att spelets 

berättelse inte alltid stämmer överens med verkligheten. Därför kan datorspel vara ett 

bra instrument i lärandet att tänka kritiskt, men också i utvecklingen av 

historiemedvetenheten och elevernas historiska bildning.
10

 Även när det gäller att se 

konsekvenser, kan datorspel ha en positiv effekt då olika handlingar i spelet leder till 

olika konsekvenser. Eleven kan då ta ett beslut, se effekterna av det, och därefter gå 

tillbaka till och ta ett annat beslut och se konsekvensen av detta. Datorspel i 

undervisningen förefaller ha stor potential till att vara ett meningsfullt verktyg i en 

lärares pedagogiska arbete inom skolans värld.
11

 

2.1 Begreppsdefinition 

Genomgående i hela studien kommer begreppet datorspel att återkomma. Datorspel 

är, åtminstone inom kretsar av regelbundna spelare, att betrakta som spel som nästan 

uteslutande spelas på en PC-dator, eller i ytterst få undantag en Mac-dator. I den här 

studien kommer vi att använda begreppet som en samlad term för alla typer av spel, 

oavsett vilket sätt de spelas på. Oavsett om spelen används på en PC, på en konsol 

via teven eller på något annat medium så som exempelvis surfplatta, så har vi valt att 

benämna dem alla som datorspel, dels för att de flesta spel som tillverkas idag är 

tillgängliga på flera olika plattformar, men också för att arbetet inte ska behöva fyllas 

av text som uttrycks, datorspel och tv-spel, och dylikt.
12

 Skulle det vid något tillfälle 

vara nödvändigt att särskilja de olika plattformarna så kommer detta att definieras i 

det aktuella stycket. 

2.2 Tidigare forskning 

Stor del av den tidigare forskningen om ämnet datorspel och skola fokuserar på spel 

som är avsedda att användas i undervisningssyfte; pedagogiska datorprogram. Vår 

undersökning fokuserar på datorspel som är avsedda att användas för nöjes skull, 

men som vi menar kan ge någonting i undervisningssyfte, och det är just detta som vi 

undersöker. Forskningsfältet inom det här området är däremot mer begränsat.  Det 

har varit problematiskt att finna internationella studier som liknar vår undersökning. 

Inte för att det inte finns forskning kring datorspel och undervisning utan på grund av 

att fokus ofta ligger på datorspel som är avsedda att användas i lärandesyfte men 

också för att undersökningarna ofta gjorts bland yngre elever. På grund av detta anser 

vi dessa undersökningar falla för långt bort från denna studiens intresseområde. 

                                                 

 

 

 
9 Linderoth, Jonas (2004) Datorspelandets mening – Bortom idén om den interaktiva illusionen. 
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgenses, s.24 
10 Skolverket (2014) s.172 
11 Linderoth (2004) s.28-32 
12 Ungdomsstyrelsen (2006) s.10 
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Datorspel som pedagogisk resurs (2012) skriven av Ehriander, Helen, Enevold, 

Jessica, och Nilsson, Maria, handlar om datorspelens möjlighet som pedagogisk 

resurs. Fokus ligger på hur läraren kan använda datorspel som hjälpmedel och 

författarna ger lästips och analysexempel som ska fungera som inspiration för 

pedagogen. Fantasy som genre är central i deras undersökning och därför även 

datorspel i samma genre.
13

 Denna avhandling, som så många andra, finns inte 

tillgänglig i fulltext på Diva, eller andra liknande plattformer, och kan därför inte 

undersökas djupare. Det är dock viktigt att påvisa att undersökningar har gjorts, trots 

att vi inte har haft tillgång till dem och därför inte kan göra en jämförelse med dessa 

eller ta hjälp av dem i vår undersökning. 

Kan man lära av ett datorspel?: Hur pedagoger, studenter och elever ser på lärande, 

datorspel och identitetsarbete (2010) skriven av Einebrant, Marie är ett 

examensarbete där syftet är att undersöka hur elever och pedagoger ser på lärande 

och datorspel. Spelet som är undersökningens fokus är World of Warcraft, som är ett 

fantasy-spel som spelas med andra deltagare via internet. Författaren undersöker 

bland annat hur detta spel påverkar elevernas lärande och om det kan användas som 

lärandeverktyg. Hon undersöker detta genom semistrukturerade intervjuer och 

informanterna fann hon via olika forum för det aktuella spelet. Dessa informanter var 

dels några pedagoger och dels några studenter eller elever. Den slutsats hon kommer 

fram till är att informanterna finner det möjligt att använda datorspel i 

undervisningen, dock endast spel som är designade i undervisningssyfte. Hon kom 

också fram till att World of Warcraft har en negativ effekt på elevers lärande. Några 

anledningar till detta var att spelet var tidskrävande, svårt att lära sig samt att hantera 

dess funktioner. Många elever berättade hur deras fritidsspelande har gjort att 

skolarbeten har fått lida. Författaren lyfter dock fram att engelskkunskaper och 

ledaregenskaper utvecklats av spelet.
14

 Denna forskning är lik den undersökning vi 

genomför på flera sätt. Dock använder hon ett fantasy-spel och kommer fram till att 

det inte är användbart i undervisningssyfte. Vi använder ett datorspel som fokuserar 

på en historisk epok och kan då rimligtvis få ett annat utfall och slutsats.  

Thorson, Pehr och Jörlin, Liza (2010) har gjort ett examensarbete med titeln 

Datorspel i skolan? - En undersökning av inställningar till datorspel hos lärare och 

elever i årskurs 3. Uppsatsens syfte är att undersöka hur elevers inställningar och 

erfarenheter till datorspel förhåller sig till varandra. Ett antal lärare och elever 

agerade informanter för undersökningen som gjordes via intervjuer. Deras slutsatser 

är att lärare inte har tillräckligt med kunskap om datorspel för att implementera dem i 

undervisningen men de är trots detta positiva till användandet av datorspel i 

undervisningen, även fast de inte själva använder det. Eleverna i sin tur, såg 

datorspel som nöje och hade därför svårt att se hur de kunde vara gynnsamma för 

                                                 

 

 

 
13 Ehriander, Helen, Enevold, Jessica & Nilsson, Maria (2012) Datorspel som resurs. Lunds Universitet; 
Lund.  
14 Einebrant, Marie (2010) Kan vi lära av datorspel?: Hur pedagoger, studenter och elever ser på 
lärande, datorspel och identitetsarbete. Mittuniversitet. s.i 
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deras undervisning.
15

 Denna undersökning har fokuserat på unga elever i årskurs tre, 

till skillnad från vår undersökning som görs med elever i årskurs sju till nio. Detta är 

en stor skillnad då väldigt olika sorts datorspel används och de används också på 

olika sätt hos barn, jämfört med ungdomar. En annan signifikant skillnad är att dessa 

intervjuer har fokuserat på lärare, och elevers tankar kring datorspel. Vi fokuserar på 

endast elever för att se vad de lär sig från spel. Inte om de tror att de kan lära sig 

något, utan ifall de faktiskt lär sig någonting. Detta gör vi genom en teoretisk 

utgångspunkt, det oavsiktliga lärandet, som fördjupas och förklaras i kapitlet 

teoretiskt perspektiv. 

Världens största klassrum - Gymnasieelevers attityder till användandet av dator- och 

tv-spel i undervisningen (2009) är ett examensarbete skrivet av Nilsson, Mats. 

Undersökningens syfte är att undersöka spelintresserade elevers attityder och 

uppfattningar om användandet av kommersiella datorspel i undervisningen samt vad 

de själva anser att de lär sig från sitt spelande. Detta har gjorts genom en 

enkätundersökning. Eleverna själva ser samband mellan datorspel och sitt eget 

lärande, främst när det gäller engelskakunskaper. Resultatet från denna studie visar 

på stora möjligheter för att använda datorspel som ett pedagogiskt verktyg och 

författaren hävdar att lärare bör utbildas inom spelkultur.
16

 Trots aningen annorlunda 

metod ligger även denna undersökning nära vår egen.  

I The British Journal of Educational Technology (2011) återfinns en artikel skriven 

av Miller, David och Robertson, Derek som går under titeln Educational benefits of 

using game consoles in a primary classroom: A randomized controlled trial. Där 

diskuterar författarna kring hur vi alla vet att datorspel kan motivera barn, men det 

finns ytterst lite bevis över deras effekt i klassrummet. De menar på att de 

undersökningar som finns är bristfälliga då de bland annat har gjorts i så små skalor. 

Deras undersökning har gjorts med 634 elever på 32 olika skolor i Skottland och 

handlar om användandet av spelkonsoler i undervisningen. Undersökningen visar på 

signifikanta fördelar för eleverna som använde spelet i undersökningen, i större eller 

mindre utsträckning, med utgångspunkt från olika undersökningsområden.
17

 

Mobile game-based learning in secondary education: engagement, motivation and 

learning in a mobile city game är publicerad år 2009 i Journal of Computer Assisted 

Learning och författad av Huizenga J, Admiraal W, Akkerman S & ten Dam G. 

Artikeln diskuterar resultatet av en undersökning rörande ett mobilspel som heter 

Frequency 1550. Spelet är skapat i undervisningssyfte och är till för elever på 

högstadiet. Spelets syfte är undervisning om medeltidens Amsterdam. 

Undersökningen gjordes på 458 elever , i 20 olika klasser, på fem olika skolor varav 

10 av klasserna spelade spelet och de andra 10 klasserna undervisades på ett mer 

                                                 

 

 

 
15 Thorson, Pehr & Jörlin, Liza (2010) Datorspel i skolan? - En undersökning av inställningar till 
datorspel hos lärare och elever i årskurs 3. Mälardalens högskola; Eskilstuna Västerås. s.2 
16 Nilsson, Mats (2009) Världens största klassrum - Gymnasieelevers attityder till användandet av 
dator- och tv-spel i undervisningen. Högskolan i Kalmar; Kalmar. s.ii 
17 Miller, David & Robertson, Derek via The British Journal of Education Technology (2011) 
Educational benefits of using game consoles in a primary classroom: A randomized controlled trial. 
Vol 42, No 5 s.850 
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traditionellt sätt, där spelet inte var involverat i undervisningen. Undersökningen 

visade att de elever som spelade mobilspelet fick signifikant större kunskap om 

ämnet än de elever som inte spelade det. Detta spel ger eleverna möjlighet att 

införskaffa kunskap i en autentisk miljö samt att det ger möjligheten för lärande 

utanför den ordinarie undervisningen.
18

 Den här artikeln beskriver en undersökning 

som har samma tillvägagångssätt, främst med användandet av referensgrupper, som 

vår aktuella undersökning. Studien är gjord i en mycket större utsträckning och testas 

på ett spel som är avsett för undervisning. Hur resultaten relateras till varandra 

återkommer vi till i diskussionen av examensarbetet.  

A case study of the in-class use of a video game for teaching high school history är 

författad av Watson, William, Mong, Christopher och Harris, Constance år 2011. 

Artikeln publicerades i Computers & Education. Denna studie undersöker en 

högstadieklass som spelar ett datorspel, Making History, för att lära sig om andra 

världskriget. Spelet är skapat i utbildningssyfte och hade använts av lärarna på 

skolan i flera år innan studien utfördes. Syftet med studien var att undersöka och 

förstå lärarnas och elevernas erfarenheter av spelet. Resultatet visade på en skiftning 

mellan vanlig lärarcentrerad undervisning till en elevcentrerad undervisning. 

Eleverna visade sig vara mycket mer aktiva och engagerade när de spelade spelet. På 

grund av att lärarna hade använt spelet en längre tid hade de kunnat optimera 

användningen för att minska problematisk delar och istället maximera lärandet för 

eleverna.
19

 Återigen är detta ett spel som är avsett att användas i undervisningssyfte, 

vilket är en relativt stor skillnad från vår undersökning. Resultatet av undersökningen 

är dock intressant för vårt arbete då, delvis, elevers attityder har varit i fokus. 

Återkoppling till detta kommer ske i diskussionen av detta examensarbete.  

Linderoth, Jonas, som har legat till stor grund för den information som redogörs för i 

bakgrundsdelen av arbetet, är ytterst viktig att även nämna i tidigare forskning då han 

är en av de ledande forskarna inom området och ytterst relevant för forskningsfältet i 

framförallt Sverige. Han diskuterar att spel dels har en rolighetsfaktor, ungdomar 

tycker oftast datorspel är någonting roligt och som väcker deras intresse, men också 

att spel har potential till att främja kognitiva utvecklingsprocesser och förmågor som 

är en fördel att ha i undervisningen. Som exempel nämner Linderoth 

problemlösningsförmåga, metakognition och den spatiala förmågan, och dessa 

förmågor utvecklas oavsett om spelet är tillverkat med avsikten att vara lärande eller 

inte. Det som många ofta kopplar till den här typen av forskning rörande spel och 

undervisning, är dock snarare om elever kan lära sig något baserat på spelets innehåll 

eller tema som exempelvis om elever kan lära sig historia baserat på ett spel som 

utspelar sig under en viss tidsepok. Linderoth diskuterar överskådligt tidigare 

                                                 

 

 

 
18 Huizenga, J, Admiraal, W, Akkerman, S &  ten Dam G. Mobile game-based learning in secondary 
education: engagement, motivation and learning in a mobile city game. Journal of Computer Assisted 
Learning 25 no. 4 (2009): 332–344. doi: 10.1111/j.1365-2729.2009.00316. 
19 Watson, William, Mong, Christopher & Harris, Constanc e. A case study of the in-class use of a 
video game for teaching high school history. Computer & Education 56 no. 2 (2011): 466-474 doi: 
10.1016/j.compedu.2010.09.007 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/journal/03601315
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1016/j.compedu.2010.09.007
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forskning kring detta och de positiva resultaten förefaller sparsmakade.
20

 Dock är 

stor del av den tidigare forskningen fokuserad på ämnen som matematik och språk, 

snarare än historia som kommer vara det här arbetets huvudfokus, vilket också 

legitimerar relevansen för denna studie. 

2.3 Assassin’s Creed 

Assassin’s Creed är en serie spel för olika plattformar, utvecklade av den 

kanadensiska studion Ubisoft Montreal.
21

 I skrivande stund har det släppts totalt 12 

stycken spel i serien, antingen som spinoff eller som fristående, och fler är under 

utveckling.
22

 Serien är studions bäst säljande och de kunde vid slutet av 2013 visa 

upp 78 miljoner sålda exemplar världen över.
23

 Serien startade 2007 när det första 

spelet, Assassin’s Creed, släppts i november.
24

 Det senaste tillskottet, Assassin’s 

Creed - Unity, släpptes i november 2014.
25

 Värt att noterna är att numreringen på de 

olika spelen i serien är något inkonsekvent på grund av diverse olika spinoffer, vilket 

skulle kunna skapa en viss förvirring.
26

 

Det genomgripande temat för hela spelserien är kampen mellan två ordenssällskap, 

Tempelherreorden och Assassinerna, som kämpar mot varandra. Tempelherreorden 

söker världsherravälde och att kontrollera hela mänskligheten, medan Assassinerna 

fungerar som en motpol och kämpar för frihet. Denna kamp är genomgående för alla 

spel i serien oavsett vilken tidsepok de utspelas under. Båda dessa ordenssällskap har 

influerats av verkliga ordenssällskap, men har använts för att skapa en fiktiv 

huvudberättelse till spelserien. Även att spelets huvudsakliga berättelse är fiktiv, så 

är miljöerna de utspelar sig i återgivna på ett historiskt korrekt sätt. Studion Ubisoft 

Montreal har lagt stor fokus på att återskapa städer och miljöer som de såg ut i 

verkligheten. De olika huvudpersoner som spelaren får ta kontroll över är även de 

fiktiva, men däremot så möter man väldigt många personer som har funnits i 

verkligheten och varit betydande genom hela serien. Några personer man som 

spelare får träffa i något av de olika spelen är exempelvis Leonardo da Vinci, George 

Washington eller piraten Svartskägg. En rad olika händelser ur historien visas också 

upp i de olika spelen så som Boston Tea Party eller stormningen av Bastiljen, även 

att spelaren själv är med och påverkar dessa vilket är fiktion.
27

 

                                                 

 

 

 
20 Linderoth (2004) s.29-32 
21

 Ubisoft. www.ubisoft.com (2014) https://www.ubisoft.com/en-US/studio/montreal.aspx (Hämtad 
2014-11-26) 
22 Assassin’s Creed. assassinscreed.ubi.com (2014) Games. http://assassinscreed.ubi.com/en-
SE/home/index.aspx (Hämtad 2014-11-26) 
23 Ubisoft Group. www.ubisoftgroup.com (2014) About Ubisoft. https://www.ubisoftgroup.com/en-
us/about_ubisoft/facts_and_figures.aspx (Hämtad 2014-11-26) 
24 Ubisoft. www.ubisoft.com (2014) https://www.ubisoft.com/en-US/game/assassins-creed/ 
(Hämtad 2014-11-26) 
25 Ubisoft. www.ubisoft.com (2014) https://www.ubisoft.com/en-US/game/assassins-creed-unity/ 
(Hämtad 2014-11-26) 
26 Assassin’s Creed. assassinscreed.ubi.com (2014) Games. http://assassinscreed.ubi.com/en-
SE/home/index.aspx (Hämtad 2014-12-02) 
27 Assassin’s Creed (2007) – Assassin’s Creed – Unity (2014) Ubisoft: Montreal [Datorspel] 

http://www.ubisoft.com/
https://www.ubisoft.com/en-US/studio/montreal.aspx
http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/home/index.aspx
http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/home/index.aspx
http://www.ubisoftgroup.com/
https://www.ubisoftgroup.com/en-us/about_ubisoft/facts_and_figures.aspx
https://www.ubisoftgroup.com/en-us/about_ubisoft/facts_and_figures.aspx
http://www.ubisoft.com/
https://www.ubisoft.com/en-US/game/assassins-creed/
http://www.ubisoft.com/
http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/home/index.aspx
http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/home/index.aspx
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2.3.1 Assassin’s Creed II 
Som titeln anger var detta det andra spelet som släpptes i serien, och skådeplatsen är 

förlagd till renässansens Italien och slutet på 1400-talet till första halvan av 1500-

talet. Miljöerna är varierande, från Venedig med sina karaktäristiska kanaler och 

gondoler, till landsbygden i Toscana. Städerna är historiskt korrekta och fyllda av liv 

i form av tidstypiska läkare med sina pestmasker, tjuvgäng eller kurtisaner. Den 

påhittade huvudpersonen Ezio Auditore da Firenze får se sin familj mördas mitt 

framför sina ögon i en konspiration signerad Tempelherreorden, och ansluter sig till 

Assassinerna för att kunna utkräva sin hämnd. Till sin hjälp möter han en rad 

historiskt verkliga personer som exempelvis en ung Leonardo da Vinci, Niccoló 

Machiavelli samt en av antagonisterna Rodrigo Borgia som senare kommer att bli 

påven Alexander VI. Spelets story stämmer väl överens med verkligheten, märkbart 

framförallt i form av olika mäktiga personer som dör, dock ligger huvudpersonen 

själv bakom detta, enligt spelet, vilket skiljer sig från verkligheten.
28

 

2.3.2 Assassin’s Creed III 
Spel nummer tre i serien, eller egentligen nummer fem eftersom den tidigare nämnda 

tvåan i serien fick två efterföljare som inte gavs egna nummer, centrerar sig kring 

den amerikanska revolutionen. Här spelar man som Connor som av olika anledningar 

dras in i konflikten mellan de 13 koloniernas patrioter, och det brittiska imperiet. 

Connor har en väldigt stor inverkan för utgången av den amerikanska revolutionen 

där han bidrar i allt från tebjudningen i Boston, till att vara en viktig allierad till den 

blivande presidenten George Washington som är en av de viktigaste karaktärerna i 

spelet. Andra personer man stöter på i spelet är exempelvis Benjamin Franklin eller 

Thomas Jefferson. Stor del av händelseförloppet är förlagt till 1700-talets Boston 

som liksom tidigare städer är korrekt historiskt återgivet. Till skillnad från tidigare 

alster lämnar man dock här städerna vid flera tillfällen, och beger sig till den 

amerikanska vildmarken. Någonting som motiveras av att huvudpersonen till hälften 

tillhör den amerikanska ursprungsbefolkningen, där man som spelare också får möta 

huvudkaraktären för första gången som barn.
29

 

2.3.3 Assassin’s Creed IV – Black Flag 
Spelet som gavs nummer fyra i turordningen backar historien något och utspelar sig 

före nummer tre och Connor. Istället är handlingen förlagd till sjöröveriets guldålder 

och Karibien under det tidiga 1700-talet, och den nya huvudpersonen som man som 

spelare får kontrollera är Connors farfar Edward Kenway. Med sjöröveriet som 

spelets huvudsakliga tema är en stor del av spelet förlagd till havet och livet som en 

pirat. Dock håller sig även detta spel fortfarande konsekvent till kampen mellan 

Assassinerna och Tempelherreorden, liksom de tidigare spelen. Platser som ges 

möjlighet att besöka är således viktiga hamnstäder på de karibiska öarna som 

exempelvis Havanna eller Nassau. Med pirater som tema möter man också en rad 

                                                 

 

 

 
28 Assassin’s Creed II (2009) Ubisoft: Montreal [Datorspel] 
29 Assassin’s Creed III (2012) Ubisoft: Montreal [Datorspel] 
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kända sjörövare under sin resa genom Edward Kenways ögon, så som Svartskägg 

eller John Rackham, som också är känd som Calico Jack.
30

 

2.3.4 Assassin’s Creed – Unity 
Det senaste tillskottet i serien utspelar sig under den franska revolutionen i slutet på 

1700-talet. Spelaren ikläder sig rollen som den fiktive assassinen Arno Dorian, som i 

skuggorna planerar och bidrar till olika verkliga historiska händelser under 

revolutionen. Även fast huvudkaraktären, precis som tidigare, är fiktiv och hans 

delaktighet i revolutionen är påhittad, så är skådeplatsen för spelet i allra högsta grad 

gestaltad baserat på korrekt historiskt källmaterial. Paris är detaljerat återgivet för hur 

det såg ut vid tiden för revolutionen. Vardagliga händelser som upproriska bönder 

som mördar adelsmän mitt på ljusa dagen eller de dagliga avrättningarna med giljotin 

är något som spelaren kommer i kontakt med på nära håll. Även större händelser som 

stormningen av Bastiljen och avrättningen av kung Ludvig XVI och hans drottning, 

Marie Antoinette, är något som spelaren får uppleva under spelets gång.
31

 Spelaren 

får också stifta bekantskap med verkliga historiska personer som exempelvis 

Marquis de Sade, Napoléon Bonaparte och Maximilien de Robespierre.
32

 

2.4 PEGI 

PEGI står för Pan-European Game Information, paneuropeiskt 

åldersmärkningssystem, och är ett enhetligt system som täcker nästan hela Europa, 

och syftar till att ge information till föräldrar och vårdnadshavare kring ett spels 

lämplighet för en viss ålder baserat på dess innehåll. PEGI:s åldermärkningssystem 

är frivilligt att tillämpa, och det skiljer sig mellan olika länder i vilken grad man 

använder detta. Endast ett fåtal länder har detta system i sin lagstiftning, och Sverige 

är inte ett av dessa. Detta innebär att det är fullt tillåtet för återförsäljare i Sverige att 

distribuera ett spel till personer under den rekommenderade åldersgränsen som PEGI 

har märkt ett spel med. Det är även fullt möjligt för konsumenter som inte håller med 

om åldersmärkningen att överklaga detta och få det omprövat.
33

 Assassin’s Creed har 

tilldelats 18 år som rekommenderad ålder.
34

 Hur vi resonerade kring detta 

återkommer vi till senare när vi diskuterar etiska överväganden. 

                                                 

 

 

 
30 Assassin’s Creed IV – Black Flag (2013) Ubisoft: Montreal [Datorspel] 
31 Assassin’s Creed – Unity (2014) Ubisoft: Montreal [Datorspel] 
32 Assassin’s Creed. assassinscreed.ubi.com (2014) Games. http://assassinscreed.ubi.com/en-
SE/games/assassins-creed-unity/arno-dorian/index.aspx (Hämtad 2014-11-26) 
33 Pan-European Game Information. www.pegi.info (2014) FAQ. 
http://www.pegi.info/sv/index/id/446 (Hämtad 2015-01-21) 
34 Pan-European Game Information. www.pegi.info (2014) Sök spel. 
http://www.pegi.info/sv/index/global_id/505/?searchString=creed&agecategories=&genre=&organi
sations=&platforms=&countries=14&submit=P%C3%A5b%C3%B6rja+s%C3%B6kning#searchresults 
(Hämtad 2015-01-21) 

http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/games/assassins-creed-unity/arno-dorian/index.aspx
http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/games/assassins-creed-unity/arno-dorian/index.aspx
http://www.pegi.info/
http://www.pegi.info/sv/index/id/446
http://www.pegi.info/
http://www.pegi.info/sv/index/global_id/505/?searchString=creed&agecategories=&genre=&organisations=&platforms=&countries=14&submit=P%C3%A5b%C3%B6rja+s%C3%B6kning#searchresults
http://www.pegi.info/sv/index/global_id/505/?searchString=creed&agecategories=&genre=&organisations=&platforms=&countries=14&submit=P%C3%A5b%C3%B6rja+s%C3%B6kning#searchresults
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 
Lärande kan ske oplanerat, i ringa mån medvetet eller oavsiktligt. Med ordet lärande 

åsyftas ett förändrat sätt att förstå något kvalitativt, som man redan innan har 

förstått.
35

 Det omedvetna lärandet, eller det oavsiktliga lärandet, har försummats trots 

att detta kan ge starkare influenser till förändring än det avsiktliga lärandet. Det 

oavsiktliga lärandet är en biprodukt i lärandeförloppet, menar Rehn.
36

 Med dessa 

begrepp avses det lärandemoment som saknar avsikt. Ett moment som alltså inte har 

några uttalade mål eller syften. Lärandemoment återfinns i alla typer av aktiviteter.
37

 

Den vanligaste uppfattningen inom forskning om lärande är att den sker medvetet. 

Med detta följer också att man är medveten om vad man vet och kan.
38

 Det 

omedvetna lärandet är oerhört begränsat utforskat.
39

 Vardagslärande är ett begrepp vi 

vill koppla till omedvetet lärande. Denna lärandeform berör den informella och 

tillfälliga delen av vardagen där man inte är inställd på att lära sig något. 

Vardagslärandets kännetecken är de impulser och de förhållningssätt vi har för att 

klara oss igenom vardagen. Det handlar om hur man förhåller sig till de olika val och 

intryck man möter utanför den huvudsakliga lärandemiljön.
40

 

Rehn skriver att... 

 ...vi i alltför hög grad har negligerat de oavsiktliga och omedvetna influenserna trots att 

 dessa kan innehålla starkare krafter till förändring än en medveten påverkan.
41

 

Då oavsiktligt lärande är relativt outforskat blir det svårt att finna ett tillämpbart 

teoretiskt perspektiv, men utifrån de teoretiska begrepp som redogjorts för kan vi 

skapa ett eget teoretiskt perspektiv. Utifrån det som redogjorts för ovan kan vi se att 

oavsiktligt lärande är ytterst centralt i vardagslivet och ungdomars intressen av 

kommersiell populärkultur kan bidra till detta lärande. Populärkulturella element så 

som filmer, böcker och TV-serier och dess effekt på lärandet har utforskats i 

förhållandevis stor utsträckning. Datorspel som är skapade i kommersiellt syfte, i 

motsats till lärandesyfte, är ett relativt nytt forskningsfält. Utifrån teoretiska begrepp 

om lärande ges vi en teoretisk utgångspunkt gällande att ungdomar kan lära sig 

historia från datorspel som är gjorda i syftet att underhålla, snarare än att lära. Dalen, 

Monica menar att inom intervjuforskning kan forskaren själv skapa ett teoretiskt 

perspektiv utifrån den insamlade empirin från intervjuerna.
42

 Vi kombinerar alltså de 

teoretiska begreppen med den insamlade empirin och kommer genom detta fram till 

ett eget utgångsläge för arbete. Härmed tillför vi något nytt till den teoretiska 

utgångspunkten då fältet är så pass outforskat. Utifrån Rehns citat ser vi att oavsiktlig 

lärande är viktigt och relevant och kan bidra mycket till elevens lärande.  

                                                 

 

 

 
35 Rehn (1999) s.207 
36 Rehn (1999) s.197 
37 Rehn (1999) s.205 
38 Illeris, Knud (2007) Lärande. Lund: Studentlitteratur AB s.31 
39 Illeris (2007) s.33 
40 Illeris (2007) s.254 
41 Rehn (1999) s.197 
42 Dalen, Monica (2007) Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning AB s.14 
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4 SYFTE 
Syftet med den här studien är att undersöka hur datorspel påverkar elevers lärande. 

Datorspel är en stor del av ungdomars vardag och vårt primära intresse är inriktat på 

att undersöka om datorspelen endast fungerar som underhållning, eller om 

datorspelen även kan stimulera till ett lärande. Om undersökningen visar på ett 

positivt resultat, det vill säga, att datorspelen faktiskt bidrar till att ge elever 

bestående kunskaper, bör datorspel rimligtvis kunna implementeras i den ordinarie 

undervisningen. Fokus för studien ligger på om datorspelandet faktiskt ger eleverna 

några bestående kunskaper. Hur datorspelen i så fall skulle användas på ett givande 

sätt i den ordinarie undervisningen är inte det huvudsakliga intresseområdet för 

studien, utan först och främst vill vi se om det ens är intressant att lyfta frågan. Ska 

en diskussion kring användandet av spel i undervisningen ens kunna bli aktuell, 

måste det först och främst motiveras av att det finns resultat som visar på att 

datorspel kan ge några bestående kunskaper. Studiens huvudsakliga syfte är därför 

inrikta på att undersöka det eventuella oavsiktliga lärandet som sker vid användning 

av datorspel. 

Baserat på detta har följande frågeställningar stått som utgångspunkt den här studien: 

 Sker ett oavsiktligt lärande när elever spelar datorspel? 

 Kan datorspel fungera som intresseväckande och leda till att elever tar egna 

initiativ till lärande via andra kanaler? 

 Hur ser elever på datorspel som ett pedagogiskt verktyg? 
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5 METOD 
I det här avsnittet presenteras den valda undersökningsmetoden,  

undersökningsgruppen samt processen där vi har bearbetat materialet. Avslutningsvis 

diskuteras också de etiska överväganden som har gjorts för arbetet. 

5.1 Undersökningsmetod 

Enkäter och intervjuer är tekniker för insamling av empiri, som är närbesläktade med 

varandra. I praktiken innebär dessa metoder att empiri samlas in och resultatet 

bygger på frågeställningar. När enkäter görs träffar forskare i regel inte 

informanterna och kan därför undersöka en större grupp informanter, än vid 

intervjuer. Intervjuer är mer personliga där forskare och informanter talar direkt till 

varandra, vilket gör att intervjuer ofta genomförs med färre informanter.
43

  

Vidare när man talar om enkäter och intervjuer finns det två aspekter att ta i 

beaktande. Den första är standardisering, vilket innebär hur frågorna är utformade 

och i vilken ordning man ställer dem. Exempelvis om man har frågor med 

svarsalternativ och som kommer i samma ordning har man en hög standardisering. 

Med öppna frågor som ger möjlighet till fler svar och är öppna för följdfrågor är 

standardiseringen låg. Den andra aspekten, strukturering, berör om frågorna är 

tolkningsbara. Är dem tolkningsbara genererar det ett större utrymme för fler och 

bredare svar. Om frågorna har hög strukturering är man mer intresserad av att göra 

en kvantitativ studie och man formulerar frågorna för att få ett visst svar. 

Intervjuaren kan i princip förutsäga vilka svar som kommer komma på frågorna. 

Exempel på detta kan vara ”ja eller nej” -frågor. Med låg strukturering är frågorna 

mer öppna och många svarsalternativ kan vara möjliga.
44

 

Intervjuer inleds vanligen med frågor av det mer neutrala slaget, där 

bakgrundsinformation som kan vara relevant för studien presenteras och som hjälper 

informanten att känna sig avslappnad och bekväm. På samma sätt avslutas ofta 

intervjuer med frågor av mer neutral karaktär där intervjuaren, eller informanten får 

möjlighet att lyfta saker som inte tidigare givits någon möjlighet till. Frågorna 

däremellan har sitt huvudfokus förlagt till intervjuns huvudsakliga syfte och de 

centrala teman som utarbetats.
45

 Vid intervjuer som används i forskningssyfte med 

en kvalitativ inriktning, är det vanligt att hålla upplägget på en låg standardisering 

och strukturering, då man ofta är ute efter en stor frihet i svaren. Det är då upp till 

forskaren om man vill arbeta med färdigformulerade frågor, eller ifall denne vill 

arbeta med teman eller frågeområden, och sedan fritt genomföra intervjun baserat på 

dessa och informantens svar. Även språket är av vikt vid intervjuer så att det inte 

råder några tveksamheter kring tolkningen av frågan för informanten. Svåra ord och 

fackuttryck är rekommenderat att undvika. Också värdeladdade ord som 

                                                 

 

 

 
43 Patel, Runa & Davidson, Bo (2012) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund; Studentlitteratur AB s.73 
44 Patel & Davidson (2012) s.75-77  
45 Dalen (2007) s.31 
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symboliserar intervjuarens egen uppfattning eller ord som kan få informanten att 

omedvetet färgas av annan uppfattning än sin egen är något man ska undvika. Ord 

med oklara definitioner, så som exempelvis ’ibland’ ’ofta’ ’brukar du’, ord som kan 

tolkas olika av olika personer är till fördel att undvika så att inte svaren blir 

missvisande. Även hur man formulerar frågorna är viktigt att ha i åtanke vid 

intervjuer. Långa frågor, ledande frågor, förutsättande frågor samt även dubbelfrågor 

är olika typer av frågor som man som intervjuare inte bör ha med i sin intervju. 

Avslutningsvis ska man inte heller inleda med en ”varför”-fråga, men däremot kan 

det vara till fördel att ha som uppföljningsfråga för att få ut mer information.
46

 

En metod för intervjuer som tas upp, och som vi även har tillämpat, av Patel och 

Davidson är den de benämner som tratt-tekniken. Metoden innebär att intervjun 

inleds med stora och öppna frågor som ger utrymme för oändligt många 

svarsmöjligheter. Allt eftersom intervjun fortgår så övergår frågorna till att vara mer 

inriktade på specifika delar som framkommit under intervjun och som man vill 

beröra ur ett djupare perspektiv. Fördelen med den här tekniken är att informanten 

blir mer motiverad och aktiverad eftersom denne får stora möjligheter till att besvara 

och uttrycka sig efter sina egna förutsättningar. Samtidigt talar Patel och Davidson 

också om en omvänd tratt-teknik, där det istället är tvärtom. Här börjar man istället 

med de specifika frågorna, och avslutar med mer övergripande frågor. Den här 

metoden används när man är intresserad av informantens inställning till ett visst 

område, och där man inte förutsätter att denne redan har en bestämd åsikt i det 

aktuella området. Fördelen med metoden är att informanten får en chans att tänka 

igenom sin egen uppfattning om området under tidens gång som intervjun 

genomförs.
47

 

5.2 Undersökningsgrupp 

Vi har använt oss av enkäter för att finna lämpliga informanter att sedan genomföra 

mer kvalitativa intervjuer med.
48

 Patels tratt-teknik har influerat även i hur 

undersökningsgrupperna har valts ut då vi börjat med breda, öppna frågor samt en 

stor undersökningsgrupp som gradvis har skalats av till att utgöra mer specifika 

frågor som ställts till en liten utvald grupp av informanter.
49

 Enkäterna delades ut till 

sammanlagt fem klasser på två olika högstadieskolor. Dessa enkäter hade fasta frågor 

med relativt styrda svarsalternativ. Vi hade en god uppfattning om vilka svar vi 

skulle komma att få från informanterna. Enkäterna hade alltså en hög grad av 

standardisering och strukturering, som beskrivits ovan, eftersom syftet var att hitta 

personer som spenderar mycket av sin tid på spel och se vilka spel de använder. 

Dock låg det också i vårt intresse att hitta personer som inte lägger speciellt mycket 

tid på spel, för att ha som referensgrupp och jämföra kunskaperna med den första 

gruppen. 107 stycken elever i årskurs 7-9, fördelat på de fem klasserna, besvarade 

                                                 

 

 

 
46 Patel & Davidson (2012) S.77-79 
47 Patel & Davidson (2012) s.78 
48 Se bilaga, Bilaga 1 
49 Patel & Davidson (2012) s.78 
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enkäten.
50

 Av dessa angav 38 stycken att de kunde tänka sig att delta i en längre 

intervju rörande sina datorspelsvanor. Dessa 38 har sedan bearbetats vidare och sökt 

efter specifika spel som flera elever har angivit att de spelar, och som samtidigt har 

inslag av historieämnet. Vanligast förekommande var spelet Assassin’s Creed som 

blev det spel vi valde att basera studien kring. Efter att vi slagit fast vilket spel vi 

ville undersöka, valde vi ut fem stycken elever, två från årskurs 7, två från årskurs 8 

samt en från årskurs 9, som alla angivit att de spelar datorspel varje/varannan dag, till 

de kvalitativa intervjuerna. Samtidigt valde vi även ut en referensgrupp på fem 

personer som i sin tur angivit att de inte spelar datorspel alls, eller väldigt sällan 

spelar, för att kvalitativt intervjua även dessa i jämförande syfte. Personerna i 

referensgruppen valdes systematiskt ut för att motsvara de redan valda personerna 

för undersökningsgruppen med tanke på ålder och generell kunskapsnivå. Detta gav 

oss totalt tio informanter till intervjuerna för vår studie. Samtliga tio informanters 

generella kunskapsnivå hade vi redan god kännedom om då vi känner dem sedan 

tidigare och har undervisat dem vid andra tillfällen. Detta var således ingenting vi 

behövde ta reda på, utan våra egna erfarenheter låg till grund för denna bedömning 

rörande informanternas likhet mot varandra. Vår ursprungliga avsikt var även att ha 

en jämn fördelning mellan pojkar och flickor vilket dessvärre visade sig vara 

ogenomförbart, baserat på enkätsvaren som visade att flickor i stor utsträckning inte 

spelar speciellt mycket spel, medan pojkar spelar betydligt mer. Referensgruppen 

utgörs därmed också av två elever från årskurs 7, två från årskurs 8 och en från 

årskurs 9. Samtliga tio deltagare i studien är anonyma, förutom rörande kön och 

ålder, och har därför tilldelats fiktiva namn i denna studie. Varje person i 

undersökningsgruppen har en motsvarighet i referensgruppen som är i samma 

årskurs och ligger på en likvärdig nivå generellt kunskapsmässigt i skolan. De två 

personerna som motsvarar varandra har tilldelats namn som börja på samma bokstav, 

för att det enkelt ska gå att se vilka två personer som kommer från samma klass, och 

hur svaren mellan dem förhåller sig till varandra. Studiens tio deltagare med sina 

fiktiva namn kan ses i tabell 1. 

Undersökningsgrupp Referensgrupp 

Adam Pojke, årskurs 9 Anna Flicka, årskurs 9 

Björn Pojke, årskurs 8 Bianca Flicka, årskurs 8 

Charlie Pojke, årskurs 8 Cecilia Flicka, årskurs 8 

David Pojke, årskurs 7 Douglas Pojke, årskurs 7 

Eddie Pojke, årskurs 7 Elin Flicka, årskurs 7 

Tabell 1: Studiens informanter 

                                                 

 

 

 
50 Se bilaga, Bilaga 1 
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5.3 Genomförande 

Vi valde att genomföra de kvalitativa intervjuerna som inspelade samtal som vi 

sedan transkriberade till text. Detta av den anledning att vi skulle kunna återge 

korrekta citat från informanterna, vilket kan vara problematiskt ifall man endast tar 

anteckningar under själva intervjutillfället. Även Dalen förespråkar att arbeta med 

inspelade intervjuer vid kvalitativa studier då informanternas faktiska ord är av 

yttersta vikt för att få ett korrekt resultat.
51

 Nackdelar att ta hänsyn till är dels 

tidsåtgången som krävs för att transkribera inspelningarna, och även att närvaron av 

en bandspelare kan påverka informanterna vid intervjun och skapa en känsla av att 

de måste tala på ett mer formellt sätt och därför inte får fram sina spontana tankar på 

ett rättvist sätt, som ett mer informellt samtal kan ge upphov till.
52

 Vi valde dock att 

använda oss av inspelningar, då fördelarna övervägde nackdelarna för vårt syfte och 

för att kunna ge en korrekt bild av resultatet. Målsättningen med intervjuerna var att 

få fram beskrivande information rörande hur olika människor upplever olika sidor av 

en social institution, som datorspel är att betraktas som, vilket också är det 

huvudsakliga ändamålet med intervjuer som forskningsmetod enligt Dalen.
53

 Även 

vid arbete med kvalitativa forskningsmetoder rent generellt är målet att komma åt 

hur personer upplever fenomen, snarare än att finna en klar och given en universell 

sanning.
54

 Kvalitativa intervjuer förefaller då vara den bäst lämpade 

forskningsmetoden för den här studiens syfte. 

Vidare talar Dalen om ett antal olika steg i själva intervjuprocessen som i kvalitativa 

intervjuer inte har en given bestämd ordning och som är föränderliga efter hand.
55

 

Oundvikligt i vår studie blir det första steget som berör teman och 

problemställningar. Dessa är vad som ligger till grund för utarbetandet av de frågor 

vars svar vi eftersöker i intervjuerna med våra två grupper. Till 

undersökningsgruppen tematiserades frågorna kring det utvalda datorspelet som vi 

tidigare diskuterat, med problemställningen fokuserad på att undersöka det 

oavsiktliga lärandet som är hela studiens syfte.
56

 För vår utvalda referensgrupp är 

temat fortfarande knutet till datorspelet, samtidigt som problemställningen skiljer sig 

något.
57

 Här fokuserar vi istället på frågor, med syftet att jämföra kunskaperna 

mellan en person som spelar, respektive en som inte spelar, och därför är 

referensgruppens intervjufrågor starkt kopplade till svaren från 

undersökningsgruppen. 

Ett annat väsentligt steg som Dalen diskuterar är behovet att utarbeta det hon 

benämner som en intervjuguide. Detta fungerar som ett stöd vid intervjuerna och ska 

således täcka in de centrala teman och frågor som täcker studiens viktigaste 

                                                 

 

 

 
51 Dalen (2007) s.33 
52 Patel & Davidson (2012) s.87 
53 Dalen (2007) s.9  
54 Dalen (2007) s.11 
55 Dalen (2007) s.27-28 
56 Se bilaga, Bilaga 2 
57 Se bilaga, Bilaga 3 
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områden.
58

 Vi har valt att hålla våra intervjuer med ett mindre antal öppna och breda 

frågor som ger en mängd svarsmöjligheter för informanterna. För 

undersökningsgruppen har vi formulerat fyra huvudfrågor som kommer att ställas till 

alla fem informanter som deltar, och under dessa finns en mängd potentiella 

uppföljningsfrågor.
59

 I vilken mängd de sistnämnda utnyttjades under intervjun var 

helt baserat på svar som uppkom på de obligatoriska frågorna. När det gäller 

referensgruppen så har vi likt tidigare fyra stycken huvudfrågor som kommer ställas 

till samtliga informanter, men med den viktiga skillnaden att de frågor som står 

under dessa även de sannolikt kommer att lyftas om inte informanterna själva tar 

initiativ till att besvara dessa i samband med huvudfrågan.
60

 Anledningen till detta, är 

att på flera punkter så är dessa underfrågor direkt avgörande för den empirin som 

behövs för att kunna göra en analys med utgångspunkt i den här undersökningens 

syfte. 

Dalen menar också att en provintervju är ett måste vid kvalitativa intervjustudier för 

att testa funktionaliteten hos den framtagna intervjuguiden, samt också för att testa 

sig själv som intervjuare. Således har vi tagit hjälp av en medstudent, vilket Dalen 

diskuterar som fördelaktigt för goda synpunkter, och genomfört en intervju med.
61

 

Därefter har vi korrigerat de två intervjuguiderna baserat på den feedbacken som 

gavs och saker som vi själva upptäckte fungerade mindre bra både i guiderna, och i 

vårat eget agerande under intervjun. 

5.4 Bearbetning 

Intervjuerna tog mellan 7 och 32 minuter. Intervjuerna med referensgruppen tog i 

snitt kortare tid än intervjuerna i undersökningsgruppen vilket var väntat då fler 

förberedda frågor fanns för undersökningsgruppen. Frågorna till referensgruppen var 

också delvis baserade på svaren givna av motsvarande person i 

undersökningsgruppen. Hur långa intervjuerna blev berodde främst på 

informanterna. Vissa elever pratade och utvecklade sina svar väldigt mycket medan 

andra gjorde det inte, trots våra ansträngda försök. Deras kunskaper om de relevanta 

historiska delarna avgjorde även det hur lång intervjun blev. Transkriberingar för 

samtliga intervjuer har gjorts. Det är sedan transkriberingarna som ligger till grund 

för resultatet. Tiden lagd på transkriberingarna varierade beroende på längden på 

intervjun men de flesta tog 2-4 timmar att utföra.  

5.5 Tematiseringar 

Efter transkriberingarna gjorts valdes tematiseringar ut för bearbetning av materialet 

samt för resultatredovisningen. Dessa teman baserades på de svar vi fick samt 

arbetets frågeställningar. Tematiseringarnas främsta syfte är att strukturera och göra 

resultatet så tydligt som möjligt. Det första temat som valts ut är Datorspel som 

väcker intresse, vilket berör om de aktuella spelen väcker undersökningspersonernas 

                                                 

 

 

 
58 Dalen (2007) s.31 
59 Se bilaga, Bilaga 2 
60 Se bilaga, Bilaga 3 
61 Dalen (2007) s.36 
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intresse för att utforska och söka mer information från andra källor om den historia 

som uppkommer i spelet och i så fall vilka källor de vänder sig till. Det andra temat 

är Datorspel som källa till kunskap, där vi berör om eleverna lär sig någon bestående 

kunskap från spelen de har spelat och vilken information det i så fall är som fastnar. 

Tema nummer tre är Datorspel som arbetsmetod där vi fokuserar på vad eleverna 

anser om användandet av datorspel i undervisningen utifrån att de själva skulle få 

spela för att lära sig. Det sista temat kallar vi Datorspel som pedagogiskt verktyg där 

fokusen ligger på om och hur läraren kan använda datorspel som ett pedagogiskt 

verktyg. 

5.6 Etiska överväganden 

Här diskuterar vi forskningsetiska principer, samt andra etiska överväganden som är 

av betydelse och som har gjorts vid denna studie. 

5.6.1 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer inom humaniora och 

samhällsvetenskap. Syftet med detta är att ge regler för hur forskaren ska förhålla sig 

till undersökningsdeltagarna. Det finns fyra allmänna huvudkrav för de etiska 

överväganden man ska göra som forskare; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
62

  

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna och de övriga 

berörda om vad undersökningens syfte är. Deras uppgift i projektet ska specificeras 

och under vilka villkor de deltar ska delges. Forskaren ska även informera de 

deltagande om att deltagandet i undersökningen är frivillig och att de när som helst 

har rätt att avsluta sin medverkan. Alla element i undersökningen som kan påverka 

deras vilja att deltaga ska delges. Man ska även informera om hur 

forskningsresultatet kommer redovisas och vem som kommer ha tillgång till det. Den 

insamlade empirin ska endast användas i forskningssyfte och även detta ska 

informanterna informeras om.
63

 Redan i enkäten som vi använt oss av för att finna 

våra informanter har vi med en kort presentation informerat om varför intervjuerna 

ska göras och ungefär hur lång tid de kommer ta. En mer utförlig beskrivning av 

syftet och resultatredovisningen har gjorts innan intervjun startats. Informanterna har 

även informerats om att det är helt upp till dem själva om de vill deltaga, i vilken 

utsträckning och ifall de vill avbryta sin medverkan kan de göra det när som helst. 

Samtyckeskravet handlar om att de deltagande måste givit sitt samtycke att delta i 

undersökningen. I vissa fall måste man även få vårdnadshavares samtycke, detta 

gäller till exempel om informanterna är under 15 år gamla. Trots att det finns 

undantag för detta krav så bör det tillämpas så mycket som möjligt.
64

 Redan i 

enkäten får eleverna i klasserna där den skickats ut, informera oss om ifall de vill 

                                                 

 

 

 
62 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm; Vetenskapsrådet s.6 
63 Vetenskapsrådet (2002) s.7 
64 Vetenskapsrådet (2002) s.9 
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deltaga i undersökningen. För de elever som accepterar att deltaga och som vi valt ut 

för intervjuer har ett formulär skickats hem till vårdnadshavare att ta ställning till 

rörande att deras barns medverkan i intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet handlar om rätten till anonymitet för de deltagande i 

undersökningen. De ska inte kunna bli identifierade, av utomstående, på grund av 

den information som finns med i forskningsresultatet. Detta gäller i synnerhet när 

informationen som givits kan anses vara etiskt känslig. Det gäller inte här endast att 

bara ändra namn på informanterna, då om informationen är tillräckligt detaljerad kan 

leda till att personen kan identifieras i alla fall.
65

 Namnen har bytts ut inför 

resultatredovisningen. Dock förekommer det inte någon etisk känslig informationen i 

våra intervjuer så detta krav förefaller mindre aktuellt i de här fallen. Ett 

övervägande har gjorts om skola och årskurs även det ska vara anonymt eller få ett 

namnbyte, vi har där valt att aldrig ange skolornas namn utan endast årskurs och kön 

för informanterna förekommer. Att informanterna i referensgruppen ska vara 

tämligen lika deltagarna i undersökningsgruppen har gjort att deras betyg blir 

relevant i urvalsprocessen, dock är dessa inget vi redogör för i arbetet utan de 

benämns som högpresterande och lågpresterande elever i de fall där det är 

nödvändigt.  

Nyttjandekravet handlar om att den insamlade informationen endast ska användas i 

forskningssyfte. Transkriberingarna får alltså inte utlånas eller användas i andra 

syften, så som i kommersiellt bruk.
66

 Detta krav är för vår del okomplicerat. Ingen 

annan än vi får på något sätt tillgång till intervjumaterialet som ligger till grund för 

undersökningens resultatredovisning eller informanternas identiteter. 

5.6.2 PEGI 18 

För det första vill vi klargöra att vi inte har uppmanat någon elev att spela ett 

datorspel. Assassin's Creed valdes för undersökningen på grund av att eleverna redan 

spelade detta. Den rekommenderade åldersgränsen på spelet är 18 år. Som vi tidigare 

nämnt är detta en rekommendation, inte en lagstiftning och eleverna själva, som är 

under 18 år, kan gå och köpa spelet i en butik och spela det. Informanterna har alltså 

själva spelat spelet, på sin fritid, innan vi utförde intervjuerna. Vi uppmanade dem 

alltså inte spela spelet. Vi har heller inte rekommenderat spelet för de informanterna 

som inte hade spelat det tidigare. Det kan tyckas konstigt att vi valde Assassin's 

Creed på grund av den rekommenderade åldersgränsen. Anledningen till detta var att 

det var de spelet de flesta av eleverna hade spelat som passade för studiens syfte, 

vilket vi fick reda på i enkäterna som skickades ut. Vi sökte efter datorspel med en 

koppling till ämnet historia och detta spelet var det som de flesta eleverna hade 

spelat. All kontakt eleverna har haft med spelet har de haft på sin fritid utanför 

skolan. 

När vi har intervjuat eleverna har vi frågat dem om spel liknande Assassin's Creed 

kan användas i undervisningen. Under den delen av undersökningen har alltså inte 
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fokusen legat på Assassin's Creed utan har använts som ett exempel för att förklara 

vilken sorts spel vi åsyftar. Vi är ytterst medvetna om att spelet Assassin's Creed och 

andra spel med rekommenderad 18-årsgräns inte kan användas i undervisningen på 

högstadiet, där undersökningen är gjord. Därför har alltid frågorna ställts med 

Assassin's Creed som en utgångspunkt för att undersöka datorspel som ett 

pedagogiskt verktyg, snarare än specifikt användandet av detta spel i undervisningen. 

Intervjuerna som gjorts med undersökningsgruppen, de elever som har spelat spelet 

på sin fritid, visar om ett oavsiktlig lärande sker eller inte. Det resultat som ges kan 

visa på att spelet kan användas i undervisningen, dock för äldre elever som till 

exempel på vuxenutbildningar eller de senare åren på gymnasiet. Vi menar alltså att 

resultatet kan säga något om det aktuella spelet, samt spel i allmänhet, även fast det 

inte i praktiken kan användas på högstadiet. 

Via erfarenhet i skolvärlden, både som lärare och elev, har vi sett hur filmer används 

i undervisningen. Filmer har även de rekommenderade åldersgränder och vill man då 

som lärare använda en film med rekommenderad 15-årsgräns kan man välja ut 

utvalda delar för att påvisa miljöer, personer och även händelser. Det viktiga är att 

man tar bort de delar som på något sätt är våldsamma eller sexuella, som då är 

anledningarna till sätta åldersgränser. Denna princip fungerar även på datorspel och 

man kan använda samma tankesätt. Därför är det inte helt omöjligt att använda ett 

datorspel med 18-årsgräns om man är försiktig och tar ut utvalda delar för att visa 

påvisa saker i undervisningen.  

 

5.7 Metodkritik 

Valet av metoden har varit relativt okomplicerad. Det största problemet har varit att 

få elever i referensgruppen som stämmer överens med undersökningsgruppen. Syftet 

var att kön och generell kunskapsnivå skulle stämma överens vilket tyvärr inte blev 

fallet. Anledningen till detta var att de elever som fyllde i att de ville delta i en längre 

intervju men inte spelade datorspel var övervägande tjejer. Vi ställdes då inför valet 

att försöka få ut fler enkäter till fler klasser vilket tidsbrist förhindrade. Vi fokuserade 

då istället på att kunskapsnivåerna stämde överens då det var ett viktigare kriterium 

för vårt syfte rörande att kunna påvisa att det var datorspelen som låg till grund för 

kunskap. På grund av detta blev det fyra tjejer i referensgruppen och inga i 

undersökningsgruppen då ingen tjej fyllde i att hon spelade Assassin’s Creed eller 

andra datorspel varje eller varannan dag. Vi kunde därför tyvärr inte hålla vårt mål 

med att ha en jämn fördelning av könen. Detta är något som kan ha påverkat 

resultatets utgång men som inte nödvändigtvis behöver ha gjort det. Dock kan arbetet 

kritiseras då vi inte redan från början skickade ut vår enkät till en bredare grupp 

elever. Vi trodde att 107 elever skulle ge oss de elever vi eftersökte vilket tyvärr inte 

var fallet, vilket främst beror på att så pass många elever inte ville delta i en längre 

intervju. Dock ledde detta missöde till något positivt. Det faktum att det var så svårt 

att matcha könen visar på att genusfrågor är ytterst relevant när man talar om 

datorspel. Detta ledde till något mycket intressant som lyfts i avslutet av uppsatsen.  

Antalet intervjupersoner har bestämts utifrån tidsaspekten av detta arbete. Ju fler 

informanter desto mer information får vi, och desto mer generella slutsatser kan dras 

utifrån resultatet. Så den stora frågan för detta arbete är hur generella slutsatser man 

kan dra utifrån endast de fem informanter som återfanns i undersökningsgruppen. Vi 

anser att det självklart hade varit bättre att intervjua fler personer, för att öka 
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tillförlitligheten i resultatet. Vi anser dock att man fortfarande kan säga någonting 

baserat på fem personers tankar och svar. I det här fallet så har vi elever i olika åldrar 

och från olika skolor vilket vi anser bidrar till att ge en relativt god generell bild av 

det resultatet vi fått. Utifrån dessa kan vi även dra slutsatser om åldern spelar roll för 

hur väl elever tar till sig information i datorspel. 
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6 RESULTAT 
I det här avsnittet presenterar vi de resultat som vi har kunnat utläsa från de 

genomförda intervjuerna baserat på fyra olika teman vi har kunnat identifiera och 

som redogjorts för och diskuterats i metod-kapitlet. 

6.1 Datorspel som väcker intresse 

Samtliga fem personer i undersökningsgruppen menar att de har blivit mer 

intresserade av den aktuella tidsepoken och de olika personerna eller händelserna de 

har mött, efter att ha spelat igenom spelen. Däremot var det endast två av de fem, 

Adam och Charlie, som faktiskt hade sökt information via andra kanaler så som 

Wikipedia eller via filmer på YouTube för att få reda på mer information om de 

händelser och personer de stött på. Adam nämner som exempel: 

Jag har sökt igenom lite så här Wikipedia, om Leonardo da Vinci och sånt där. 

Likaså Charlie sökte vidare information och visade även prov på kritiskt tänkande 

när han sökte sin information då han reflekterade över spelets historiska korrekthet: 

På Youtube och så och sen på Wikipedia finns det ju information om att, såhär 

att, om det var riktigt eller inte så. 

Adam nämner även att han har besökt platser som förekommer i spelet i nutid och 

känt igen sig från när han besökte dem i spelet. Han berättar även att han använt sig 

utav Google Maps för att titta på flera andra platser från spelen, för att se hur de ser 

ut idag och om han kunde se likheter med spelets miljö: 

Man går in typ på Google Maps och bara: ”ååh det här har jag typ klättrat på i 

spelet.” och jag har varit utomlands och tittat på det  och jag bara: ”ååh det här 

har jag spelat liksom.”  

Adam nämner dessutom att han till en början inte var speciellt intresserad av historia, 

men att han blev det mer och mer i takt med att han spelade igenom spelen:  

Jag var ju, det kom ut typ 2013, 2012 och då är jag 14 eller nått sånt där, jag var 

inte lika intresserad av historia då. Bara tog det lugnt och tittade på TV-serier 

och spelade lite men sen fick jag veta utav storyn i Assassin’s Creed och då blev 

jag intresserad av sånt. 

De övriga tre i undersökningsgruppen uppgav att de blev mer intresserade, men sökte 

inte information via andra kanaler. Eddie, som nu går i årskurs sju, påpekade dock att 

han var ganska ung när han spelade igenom dessa spel, vilket kan vara en anledning 

till varför han inte sökte vidare information. På frågan varför han inte sökt vidare 

svarade han: 

Näe inte då, för då, de var ett tag sen och, jag var ganska... yngre. 

Björn poängterar att han hade ett intresse för pirater innan han började spela 

Assassin’s Creed IV - Black flag och att detta intresse växte efter att han spelat 

spelet:  

Alltså jag var intresserad av pirater så jag skaffade spelat, sen så blev jag mer 

intresserade av pirater efter jag hade spelat spelet. 

Trots detta har han dock inte sökt vidare ytterligare om just pirater. 

Då de fem informanterna ur referensgruppen inte har spelat något av spelen i serien 

går det inte att utläsa ifall detta skulle ha kunnat bidra till ett förhöjt intresse för dem. 
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6.2 Datorspel som källa till kunskap 

Alla fem personer i undersökningsgruppen har visat sig ha bättre kunskaper om de 

aktuella tidsepokerna än sin motsvarighet i referensgruppen. Det skiljer sig dock 

fortfarande stort i hur pass mycket information de har tagit till sig och som de 

kommer ihåg. Ålder och generell kunskapsnivå förefaller vara en bidragande faktor 

till vilken effekt spelen har fått för elevernas möjlighet till att bibehålla 

faktakunskaperna de tillskansat sig. Särskilt tydligt blir detta i skillnaderna mellan 

informanterna Eddie och David. Dessa båda går i samma årskurs, men där Eddie är 

en generellt högpresterande elev så ligger David på en betydligt lägre nivå. Detta 

visar sig också tydligt genom intervjuerna då Eddie har tagit till sig informationen ur 

spelen på ett mycket bra sätt och ger bra och informativa svar på våra testfrågor om 

spelet, trots att han bara gick i mellanstadiet när han spelade igenom dessa spelen. 

Eddie är den enda ur undersökningsgruppen som utan vår inblandning direkt kan 

använda begreppet renässansen när han ska beskriva tidsepoken för Assassin’s 

Creed II: 

Jag tror det utspelar sig i renässansen, i typ 1400 till 1500-talet eller nått sånt.   

Eddie kan dessutom samtliga spel vid ungefär rätt årtal. Han kan även korrekt berätta 

om spelens geografiska platser och personer han har mött. David däremot visar inte 

att han tagit till sig någonting direkt historisk information från spelet. De händelser 

och personer som tycks ha fastnat mest i hans minne är de fiktiva som exempelvis: 

En tjej i början som hjälpte mig att fly från någon typ datorgrej eller något. 

Sen…. Aah det va typ hon jag kommer ihåg. 

Tjejen i spelet som David talar om är inte en karaktär som är med i de historiska 

delarna, utan hon är med i de kortare delar som utspelar sig i modern tid. Detta är 

vad David kan redogöra för vilket visar på att han inte tagit till sig några kunskaper 

från de historiska delarna som är av intresse för undersökningen.  

Även ett visst eget intresse för historieämnet kan vara en väsentlig del för att ta till 

sig ny kunskap i samband med datorspelande. Detta blir väldigt tydligt vid 

intervjuerna av Björn och Charlie som går i samma årskurs, och båda två ligger på 

ungefär samma nivå vad gäller betyg och allmän kunskapsnivå. Det skiljer sig dock 

en del i vad de kommer ihåg, och ifall de kommer ihåg saker korrekt efter att ha 

spelat spelen. Björn nämner inledningsvis att han är mest intresserad av 

simulatorspel, som exempel nämner han Euro Truck Simulator: 

Alltså jag spelar ju väldigt mycket såna här simulatorer. Det tycker jag är kul. 

Det är rätt mycket, du får tänka lite mer. Euro Truck Simulator kör jag mycket. 

och att mekaniken med att klättra på väggar och springa på hustak var det som 

tilltalade honom med Assassin’s Creed, snarare än dess historia: 

Det var min kompis som hade det, och tyckte det var kul för man kunde springa 

runt på hustaken. 

Han har inte heller sökt någon vidare information kring saker från spelen, som 

tidigare nämnt, och detta visar sig också under intervjun. Han minns saker relativt 

väl, men han har en tendens att blanda ihop saker eller helt enkelt missförstå dem. Ett 

genomgående exempel som följer med i hela intervjun är att han menar att the 

redcoats eller rödrockarna är fransmän, medan verkligheten är att detta var 

benämningen på engelska soldater: 
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Jag kom ihåg att man, ja, ett uppdrag då, man skulle typ förstöra massa 

människor såhär med kanoner. På en sida och sen kom de andra fransmännen, 

redrocks från andra sidan och så skulle man skjuta dem. Så de inte kom förbi. 

Detta trots att han sett dem både i spelet, och i olika filmer. Detta tyder på att han 

tagit till sig deras delaktighet, men däremot inte reflekterat något nämnvärt över de 

saker han ser eller upplever. Björn talar också om Leonardo da Vinci som 

uppfinnare, snarare än som konstnär vilket han inte talar om alls: 

Han konstruerade ett par vingar åt Ezio. Han konstruerade massa grejer. 

Detta styrker tesen om att han minns och tar till sig spelets element ganska så bra, 

men att han däremot inte reflekterar nämnvärt över det och ifall det är historiskt 

riktigt eller inte. Charlie däremot som tycker att historia är ett intressant ämne säger 

följande: 

Det är mycket action och det är bra berättelse i spelet så, man blir liksom berörd 

av berättelsen och det är lite historia också, så det är intressant att veta om vad 

som har hänt, till exempel franska revolutionen och om pirater och så. 

Han hade goda kunskaper, och han var också en av dem som hade tagit sig tid att 

söka efter mer information efter att han hade spelat. Hans svar visar också på att han 

faktiskt reflekterar över vad som händer i samband med spelen. Exempelvis kan han, 

till skillnad från Björn, placera in att Assassin’s Creed IV utspelar sig före Assassin’s 

Creed III: 

Men vad heter de, trean, trean handlar ju om att Connors farsa var en templar 

och hans farsa var, spelar sig i fyran. 

Han talar också mycket om miljöerna i spelen, speciellt hur smutsigt och nedgånget 

det var för den vanlige människan under franska revolutionen: 

I franska revolutionen och vi är i 1700-talet, ehm, och där var det mycket kaos i 

franska revolutionen, mycket som, mycket kroppar som låg dödade, så blev, 

såhär låg i marken och mycket lik som låg i marken som man såg, och sen såg 

man, om man kolla på liksom människorna som var där och levde där så såg man 

att de var helt smutsiga i ansiktet och hade såhär vapen i handen och skrek och 

så. Så det var inte en plats där man, där man ville leva i, riktigt den tiden. 

Värt att nämna är att både Björn och Charlie går i årskurs åtta, men har ännu inte haft 

historia i åttan och har därmed inte arbetat någonting med den Franska Revolutionen 

i skolan. 

Adam, som är den enda informanten ur årskurs nio i undersökningsgruppen, är den 

enda som har arbetat med samtliga de aktuella tidsepokerna i skolan. Han nämner 

även att han kände att skolarbetet blev enklare efter att han hade spelat spelen. När vi 

pratar om tebjudningen i Boston säger han: 

Jag fick först veta det i spelet. Då så när jag spelade, jag vet inte trodde först jag 

det bara var någon litet random mission alltså att det var något bara för att göra 

spelet längre eller nått. Men sen när vi läste om amerikanska revolutionen, så 

bara det här har ju jag varit med om. Alltså jag visste att jag hade spelat det. 

Skolan blev alltså en repetition på det han tidigare upplevt och lärt sig via spelet och 

gjorde det lättare för honom att ta till sig informationen i skolan eftersom han kände 

igen sig och att han redan hade kunskaper om den aktuella tidsepoken. Däremot 

säger detta också att han inte reflekterat över att det faktiskt var en korrekt historisk 

händelse i samband med spelet, utan detta insåg han först vid kontakten med samma 

händelse i skolundervisningen. 
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De fem informanterna ur referensgruppen som inte spelat Assassin’s Creed visar 

generellt på en lägre nivå av faktakunskaper i jämförelse med sin motsvarighet i 

undersökningsgruppen som har spelat det. Ingen ur referensgruppen kan placera in 

epokerna, eller i flera fall ens hört talas om ord som renässansen eller den 

amerikanska revolutionen. På frågan om hon känner till ordet renässans, eller har 

hört ordet förut svarar exempelvis Anna:  

Nej. Inte vad jag kan komma på. 

Inte heller Bianca visar någon kunskap om detta då hon på samma fråga svarar: 

Nej. Det står ganska still. 

Däremot Adam, som har spelat spelet, kan direkt placera in vart vi är världen och 

relativt korrekt tidsperiod när han berättar om renässansen: 

Alltså det utspelar sig i Italien då. På..., jag är inte riktigt helt säker men det är 

väl antingen från 1400-1600, det var rätt så länge sen jag spelade men.. Men 

ungefär vid den tiden. 

Likaså Eddie, som är yngre än både Anna, Bianca och Adam har god kännedom om 

renässansen: 

Jag tror det utspelar sig i renässansen, i typ 1400 till 1500-talet eller nått sånt. 

Däremot känner några av dem till personer som exempelvis Leonardo da Vinci eller 

George Washington, med skillnaden att de betraktar da Vinci som en konstnär som 

Bianca berättar: 

Ja han har ritat Mona Lisa och var en väldigt känd konstnär och så. Det är lite det 

jag vet och sen har vi hört lite i bilden och sånt men det har jag tappat och så. 

Men jag vet att han är en känd konstnär och så. 

Personerna ur undersökningsgruppen däremot talar oftast om da Vinci som en 

uppfinnare likt han är i spelet. Detta är något som är genomgående för de 

informanter, som inte sökte vidare efter information, i undersökningsgruppen. I viss 

mån tar informanterna det som händer i spelet för sant. På frågan om den händelse 

eller person som beskrivits är sanningsenlig fick vi ofta svaret: 

Ja det är det säkert 

Något som tillexempel Björn svarade i flera fall trots att han inte har undersökt det 

vidare. 

6.3 Datorspel som arbetsmetod 

Samtliga fem informanter från undersökningsgruppen är alla överens om att man 

absolut skulle kunna implementera datorspel i undervisningen. Generellt menar de 

alla att det skulle göra undervisningen roligare och de anser att man lär sig mycket 

historia på det, även att några av dem påpekar att vissa delar av spelet skulle ha 

större nytta än andra. Exempelvis säger Eddie: 

Skulle nog kunna funka. Men inte jättelånga, för det, för att hålla det intressant 

så blir det ju liksom, nya saker som händer som kanske inte riktigt blir jätte-, 

liksom, historiskt rätt eller vad man ska säga. 

Detta påtalar att det finns mycket uppdrag och liknande som inte har någon direkt 

relevans eller är historiskt korrekta. Även Adam lyfter fram detta och att mycket 

fokus i spelet ligger på huvudkaraktären och hans betydelse, vilket också skiljer sig 

från verkligheten då huvudkaraktären är fiktiv. 
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Det var ju inte riktigt 100 % accurate, det var ju mest fokuset på 

huvudkaraktären. 

Charlie nämner även tidsaspekten i den mån att det tar rätt så lång tid att spela 

datorspel, och lyfter fram sig själv som exempel då han behövde tre dagar på sig för 

att spela igenom spelets huvudsakliga handling i det senaste han spelade, Assassin’s 

Creed Unity:  

3 dagar, hela spelet, alltså huvudberättelsen. Sen så spelar man ju lite såhär, 

extra, uppdrag och så. Inte så lätt och spela hela spelet sådär fort, men alltså det 

tog, varje dag så spelade jag ganska många timmar så, för att jag ville klara ut 

spelet, så, det var intressant också, så man kunde inte sluta spelat det. 

David lyfter också fram att man förutom historia lär sig engelska då allting i spelen, 

utom menyerna, är på just engelska vilket de flesta datorspel idag är:  

Man lär sig historia, engelska och massa annat på det. 

Även Eddie lyfter fram att hans engelskkunskaper har utvecklats på grund av spelen:  

En grej som jag har lärt mig från att spela mycket datorspel är ju väldigt bra 

engelska, så jag har ju ganska högt betyg i engelska. 

Vi ställde också frågan till undersökningsgruppen ifall de tror att datorspel i 

undervisningen skulle vara något som passar för alla, och om de eventuellt kan se 

några problem som skulle kunna uppstå. Flera av dem nämner problematiken i att 

pojkar tenderar att vara mer intresserade av datorspel och spela mer än vad flickor 

gör. Charlie är en av dessa och säger: 

Tjejer skulle ju inte vara så intressant tror jag inte, om, om dom skulle spela 

spelet. Fast det finns tjejer som spelar det spelet men, inte så många. 

Vidare diskuterar Charlie också att datorspel ofta kan vara väldigt våldsamma, vilket 

stämmer väldigt väl in på spelserien Assassin’s Creed, och att det skulle kunna vara 

någonting som inte uppskattas i klassrummet: 

Speciellt tjejer till exempel, dom kanske inte vill, tycker inte så intressant och 

tycker det kanske är för våldsamt och så. 

Denna syn på spelets våldsamma sidor stöds även av Björn som går i samma årskurs 

som Charlie:  

Det tror jag är det största problemet. Att det är våldsamt. Det är nog det största 

tror jag. 

Eddie har som tidigare nämnt diskuterat att spelen är ganska fria och öppna, vilket 

gör att om man använder det i undervisningen, så kan man lätt tappa fokus på det 

relevanta och göra andra saker i spelet än det som avses:  

Skulle nog kunna funka. Men inte jättelånga, för det, för att hålla det intressant 

så blir det ju liksom, nya saker som händer som kanske inte riktigt blir jätte-, 

liksom, historiskt rätt eller vad man ska säga. 

Även tidsaspekten som tidigare nämnts är ett problem som skulle kunna uppstå enligt 

Adam, som menar att en timmes speltid inte ger speciellt mycket och att man inte 

hinner göra något vettigt: 

Jag vet inte. Om man har en lektion en timme, och spelar en timme under spelet.. 

Det skulle nog inte hjälpa särskilt mycket för spelet är väl rätt så långt. Man 

skulle inte hinna med att spela ut spelet på den korta tiden. 

Vi ställde även frågan om datorspel som ett arbetssätt till de fem personerna i 

referensgruppen och även dessa ställde sig generellt positiva till datorspel i 
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undervisningen. Flera av dem tror att det skulle vara ett roligt och varierande 

arbetssätt som skiljer sig från det de är vana vid, trots att de själva inte spelar 

datorspel speciellt mycket. Bianca och Cecilia anser framför allt att spel som snarare 

är inriktade på frågesport skulle vara något för dem, men de är båda två öppna för att 

även testa på ett spel som liknar Assassin’s Creed. På frågan om datorspel skulle 

kunna vara vettigt att använda i undervisningen svarar Bianca: 

Det tror jag verkligen. Om det finns mycket quiz eller sånt. 

Vilket Cecilia håller med om: 

Om det kanske, kanske, är ett datorspel som har såhär frågequiz eller nånting 

typ, historia, då lär man väl sig lite. 

Anna, som spelar ett spel som heter The Sims en del, tar upp att hon tror det skulle 

vara nyttigt då man lär sig att sköta ekonomi och att det inte bara är att spendera 

friskt när man har ett hushåll att sköta: 

Alltså tillexempel, jag som spelar mycket Sims. Det är ändå, jag vet inte det här 

kanske är en konstig teori, men jag tror ändå att det, alltså att det är ett rätt 

lärorikt spel för man bygger ju och konstruerar hus. Och man har en viss summa 

pengar som man ska överleva på. Och så där. Och det kanske skulle kunna vara 

en del i någon form av undervisning. 

Anna tror även att spel liknande Assassin’s Creed skulle kunna användas på ett bra 

sätt då man får en helt annan bild och en helt annan känsla av tiden och miljöerna än 

om läraren har en genomgång med exempelvis en powerpointpresentation: 

Det tror jag. För då skulle man se mer hur det var. För om [lärare] eller [lärare] 

står och pratar bara mitt framför en PowerPoint om amerikanska revolutionen då 

kanske det inte är lika lätt att förstå som om man verkligen ser det här.  Det blir 

ju på ett annat sätt om någon bara står och pratar från en PowerPoint eller om 

man liksom får se och vara där och uppleva. Det blir på ett annat sätt. Jag tror det 

skulle vara ett granska bra alternativ. Det skulle vara en ganska bra idé anser jag. 

Bianca och Cecilia lyfter dock fram problematiken som även Charlie är inne på i det 

faktum att datorspel av den här typen kan vara ganska våldsamma, vilket vissa 

kanske inte uppskattar. Bianca säger: 

Det kanske inte riktigt är för alla. Och det beror ju på vad det är för slags man 

ska lösa om det är något man måste slåss mot kanske det blir, att kanske vissa 

blir, det har vi pratat mycket om ifall det är ett våldsamt spel att det kan bli, att 

man kan blir, att man kan känna, då kan jag göra det ute också. Man kanske blir 

mer våldsam och att vissa tar åt sig det. Men om det inte är ett speciellt våldsamt 

spel tror jag att det skulle kunna gå bra. Om det inte är att man ska slåss eller 

något krig och så. 

Cecilia vill inte heller att datorspel i undervisningen ska innehålla våldselement: 

Det skulle kanske kunna användas om det inte var såhär våld eller så i det. 

Cecilia är också inne på att ett självständigt arbetssätt med datorspel, känner hon 

skulle leda till dålig koncentration och dålig fokus med ganska mycket stök i 

klassrummet som resultat. Att många börjar springa runt och att man ska visa 

varandra häftiga saker i spelet istället för att göra det man ska:  

Sen så tror jag faktiskt att det skulle bli såhär mycket prat och mycket såhär 

springa runt och kolla på andra och massa sånt där, för det är det i alla fall i vår 

klass, om vi ska göra något såhär annorlunda, som när vi spelade... 
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Hon diskuterar vidare ett annat spel som har använts i undervisningen vid ett tidigare 

tillfälle och fortsätter: 

Det var ju mycket mer såhär livat, de sitter inte alla på sin plats, så att, det är ju 

det som kommer bli problemet, i alla fall i vår klass, att vi kommer inte sitta still, 

och kan inte fokusera så som vi gör annars. 

Anna håller med Cecilia i den här åsikten. Anna anser att det inte skulle bli något 

vettigt utan att det bara skulle bli massa trams ifall alla skulle sitta och spela var för 

sig: 

Jag tycker nog i så fall att man tar upp det i hela klassen, det vore lättare för då 

kan man förklara och så samtidigt. Om alla fick sitta med varsin och behöver 

hjälp, ”Vad innerbär det här?”, då blir det ganska rörigt så då är det bättre att gå 

igenom allting alltså tillsammans. 

Sammanfattningsvis är alla tio informanter på det stora hela positiva till att använda 

datorspel i undervisningen till viss del, men samtidigt ser de också problematiken 

som kan uppstå med datorspel som ett självständigt arbetssätt. 

6.4 Datorspel som pedagogiskt verktyg 

Vi lyfte även frågan ifall datorspel skulle kunna användas av läraren som ett 

pedagogiskt verktyg i undervisningen, alltså ifall man som lärare skulle kunna 

använda en eller ett par sekvenser ur ett spel som Assassin’s Creed för att visa på en 

händelse, miljöer eller dylikt. Detta mötes med uteslutande positiv respons bland 

informanterna.  

Anna tror att denna användning av datorspel skulle vara betydligt mer givande än 

ifall eleverna får arbeta med datorspelen på ett mer individuellt sätt. Hon tycker det 

skulle ge en helt annan upplevelse om man får vara med och se när någonting händer 

samtidigt som man får det förklarat av läraren och har möjlighet att ställa frågor. I 

jämförelse med att spela själv menar hon att man får bättre möjlighet att få saker 

förklarat, och till skillnad från en powerpointpresentation får man rörliga bilder och 

någonting att titta på som ger en ett större intryck för vad som faktiskt händer än ifall 

man bara får det berättat utan att ha någonting att titta på. Hon drar parallellen till att 

se film i den månen att hon vill ha någonting att se, som komplement till att bara 

lyssna:   

Då som sagt får man vara mer på stället som sagt och uppleva på ett annat sätt. 

Och det kanske blir lättare, alltså det blir lättare att förstå om man ser bilder till 

och så. Så jag gillar faktafilmer dock, jag tycker det är väldigt bra. Som sagt bara 

en vanlig PowerPoint kan bli lite klurigt att förstå ibland, man förstår kanske inte 

riktigt sammanhanget men det skulle man göra om man såg det i ett spel då. 

Eddie håller med Anna, och säger att det vore bättre eftersom man som lärare enklare 

kan koppla ihop det väsentliga i spelet med  historisk fakta i undervisningen. På 

frågan om det skulle bli bättre om läraren använde ett datorspel som pedagogiskt 

verktyg, framför att elever får spela själva svarar han:  

Det tror jag hade blivit lite bättre för då kanske man kan peka ut mer ”kolla nu 

hände det där” typ. 

Även Adam instämmer i detta och påpekar också att vid en powerpointpresentation 

som är ganska vanlig så är det fortfarande de som tycker det är tråkigt och inte 

koncentrerar sig på den. Han tror inte att det skulle bli sämre uppmärksamhet med en 

sekvens ur ett datorspel, utan tvärtom tror han detta skulle tilltala även de som inte är 
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så intresserade av datorspel eftersom det är rörliga bilder och någonting som händer 

framme på tavlan, till skillnad från powerpointpresentationen som ofta är statisk: 

Jag tror de skulle få, alltså jag vet inte, de skulle väl, alltså om man har en vanlig 

PowerPoint skulle kanske inte alla verkar intresserade men om man spelar spelet 

så händer det ju saker hela tiden liksom. Det är, alltså, mycket rörelse då kanske 

dom får sin uppmärksamhet på spelet och så förklara du lite, så det pausar, så här 

hände det och så hände det så. Så du förklara, och spelar lite. Förklarar samtidigt 

liksom. 

Björn tycker att det skulle vara något roligt och som fångar ett intresse, eftersom det 

är någonting de inte är vana vid och som samtidigt tar tillvara på ungdomars intresse 

för datorspel:  

Ja det skulle vara mycket roligare. Intressant och.. Jag tror folk skulle mer.. 

Eftersom det är en sån stor grej just nu med ungdomar som sitter och spelar 

väldigt mycket. Så tror jag att man skulle bli mer intresserad när det kommer ens 

egen grejer med. 

Charlie instämmer i att det skulle vara väldigt roligt eftersom det anknyter till hans 

intresse för datorspel och därmed fångar upp hans intresse på ett större sätt än 

exempelvis en powerpointpresentation skulle göra: 

Det skulle vara väldigt intressant för mig speciellt, och se att liksom i skolan och 

se om spelet och så och om historien, att ta viktiga händelser från spelet som har 

hänt i verkligheten. 

Informanterna tenderar att i större utsträckning se mer potential i att läraren använder 

datorspelen som ett verktyg vid genomgångar, snarare än att de själva spelar. 

Informanterna är tämligen överens att det vore någonting som passar alla bättre 

eftersom man får någonting levande att fästa ögonen på och som höjer 

uppmärksamheten. De eventuella problem som kan uppstå förefaller vara färre vid 

den här typen av användning än vid det mer individuella arbetssättet, även att vissa 

informanter fortfarande hyser viss oro för de våldsamma delarna av spelet.  
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7 DISKUSSION 

Det första fokuset för uppsatsen var att undersöka om ett oavsiktligt lärande sker när 

elever på högstadiet spelar datorspel. Utifrån resultatet förs här en diskussion kring 

ämnet för att få svar på vår första frågeställning. Det oavsiktliga lärandet utgår ifrån 

att ett lärande sker även i en miljö eller en aktivitet där ett lärande inte är 

huvudsyftet. Den andra frågeställningen fokuserade på om datorspel kan väcka ett 

intresse hos elever att finna mer information om ämnet efter de spelat spelen. Dessa 

två frågor diskuteras tillsammans då vi sett att dessa påverkar varandra. 

Trots att skillnaderna ibland varit marginella så visade alla fem informanterna i 

undersökningsgruppen större kunskap om de historiska perioderna och personerna 

som de var tillfrågade om. Samtliga fem i undersökningsgruppen svarade också att 

de blev mer intresserade av den aktuella historiska epoken efter att ha spelat spelet. 

Detta påvisar för undersökningen att en viss mån av oavsiktligt lärande sker, om än 

olika mycket beroende på kunskapsnivå och ålder. De eleverna som generellt har 

höga betyg i skolan är också de eleverna som tar till sig mest kunskap från 

datorspelen. Även elevernas allmänna kunskapsnivå verkar vara en viktig faktor för 

att kunna nyttja datorspelens möjligheter på bästa sätt, vilket framförallt informanten 

David är ett gott exempel på detta. David och Eddie går i samma årskurs, men med 

skillnaden att Eddie är en högpresterande elev medan David har det ganska svårt i 

allmänhet med de flesta skolämnen. Davids svar på frågorna visade också på att han 

inte mindes, eller hade tagit till sig speciellt mycket fakta från spelen, och han hade 

inte heller sökt vidare information trots att han enligt egen utsago blivit mer 

intresserad. Även att han antagligen, precis som Eddie, varit ganska ung då han 

spelade spelet, så verkar det snarare som att han helt enkelt tycker det är för svårt i 

allmänhet. Detta leder till problematiken vid undervisning att de svagare eleverna 

kan få problem med datorspelen, och att det istället gör det svårare för dem, snarare 

än hjälper eftersom de nu inte bara måste fokusera på att ta till sig information, utan 

också måste fokusera på det som händer på skärmen. 

De fördelar som har diskuteras kan återfinnas i den tidigare forskning vi har 

redogjort för. Miller och Robertson, som har gjort en stor undersökning med 634 

elever kommer också fram till att till övervägande del så är fördelarna stora. Men de 

diskuterar också kring att det fungerar olika bra på olika elever, precis som även vi 

har kommit fram till.
67

 Huizenga m.fl. fick samma utfall och de hade, liksom oss, 

använt sig av en referensgrupp. Även de kunde se stora fördelar för den grupp som 

använde spelet. Dock var spelet de använde skapat i undervisningssyfte och därför 

särskiljer sig vår undersökning från den tidigare forskning som redogjorts för då vi 

använder ett kommersiellt spel.
68

 Detta behöver dock inte särskilja studierna i alltför 

stor utsträckning, då alla studier visar på liknande resultat. Precis som vår studie, så 

visar både Miller och Robertson, och Huzenga m.fl. att datorspel bidrar till lärandet 
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68 Huizenga, Admiraal, Akkerman &  ten Dam (2009) s.332-344 
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och att elever som använt spel i någon form har tagit till sig mer kunskap, än elever 

som inte fått använda spel i sin undervisning. 

En annan slutsats vi kunnat utläsa är att elevens eget intresse för historia eller den 

historiska epoken bidrar till om kunskapen blir bestående, eller ifall de reflekterar 

över den information de möter i datorspelen. Björn föreföll vid sin intervju inte vara 

särskilt intresserad av historieämnet i allmänhet, utan talade istället om att grafiken, 

miljöerna och spelmekaniken var det som tilltalade honom med Assassin’s Creed. 

Han uppgav att han blev mer intresserad av historia efter att ha spelat det, men sökte 

samtidigt inte vidare för att lära sig mer, och reflekterade inte heller nämnvärt över 

autenticiteten av spelets berättelse. Ett allmänt intresse för historieämnet är sannolikt 

att betrakta som en grundläggande förutsättning för vidare efterforskningar på egen 

hand, vare sig det rör sig om datorspel eller andra medier för att ett eget lärande ska 

kunna ske. Han visade fortfarande goda kunskaper om de personer eller händelser 

han kommit i kontakt med under spelets gång, helt på samma nivå som Charlie från 

samma årskurs, men däremot hade Charlie bättre kännedom om andra delar utöver 

de med direkt koppling till spelet. Charlie hade i efterhand sökt information på egen 

hand, och uppgav att han var intresserad av historieämnet och visade därför något 

högre nivå av kunskap. För att maximalt lärande ska kunna ske förefaller det således 

som att elevens egna intresse är en väsentlig faktor, men däremot går det inte att 

bortse från att ett visst lärande ändock skedde för Björn efter att ha spelat Assassin’s 

Creed. Adam, den enda informanten i undersökningsgruppen från årskurs 9, säger att 

han kände att informationen han fått från datorspelen kom väl till nytta när han sedan 

undervisades om samma områden i skolan. Han menade att han då mindes tillbaka 

till vad han upplevt från spelen, vilket var något som hjälpte honom i 

undervisningen. Han angav att han hade en god grund av kunskap att stå på, vilket 

gjorde det enklare att ta till sig de nya delarna från undervisningen han inte hade 

upplevt i spelet. Utifrån detta kan vi dra en slutsats om att datorspelen kan ge elever 

en god grund för en historisk era som sedan gör det lättare när de undervisas om 

samma tidsepok i den ordinarie skolundervisningen.  

Förutom ett eget intresse förefaller ålder vara en väsentlig del för att maximera 

spelets nytta för lärandet. Eddie som vid intervjutillfället gick i årskurs sju, påpekade 

att han varit ganska ung då han spelat spelet och angav detta som en anledning till att 

han inte gjort egna efterforskningar.   

Både Adam och Charlie hade sökt information på egen hand och det var också de två 

som visade bäst kunskaper i de aktuella ämnena. Adam går i årskurs nio, och Charlie 

i årskurs åtta, och båda två ligger ungefär i mitten av betygsskalan i de flesta ämnen. 

Detta stärker de tidigare slutsatserna rörande ålder, att en viss mental mognad är av 

vikt för att kunna ta till sig informationen samt det egna intresset. De båda hade bäst 

kunskaper just för att de var intresserade av historia i allmänhet och sökte vidare 

information, samt generell kunskapsnivå, som inte kan vara för låg i allmänhet då det 

blir problematiskt och att ta till sig information, reflektera över den samt fokusera på 

det som händer på skärmen samtidigt. 

Referensgruppens informanter frågades om samma historiska information som deras 

motsvarighet i undersökningsgruppen, vilket baserades på vilka av Assassin's Creed 

spelen de hade spelat. Vi ville se om eleverna i referensgruppen, som alltså inte 

spelat spelen, hade samma eller ungefär lika mycket kunskap som de deltagande i 

undersökningsgruppen. Vi såg detta som en möjlighet att eleverna i referensgruppen 

kan ha kommit i kontakt med den informationen någon annanstans ifrån. Det visade 
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sig att så inte var fallet, då ingen av dessa elever var i närheten av samma nivå av 

kunskap som eleverna i undersökningsgruppen. Detta påvisar för oss att datorspel ger 

högstadieelever en hel del kunskap som de elever som inte spelar går miste om. 

Dock har vi i vissa fall sett ett problem i att alla elever som spelar datorspel inte 

reflekterar över, eller gör egna efterforskningar, rörande vad som är 

verklighetsbaserat och vad som är fiktivt i spelen.  

Flera elever har även påpekat att det inte bara är historia de lärt sig från Assassin's 

Creed-serien utan även att deras engelska har utvecklats. Här kan diskuteras om ett 

samarbete skulle kunna göras mellan en historielärare och en engelskalärare då, som 

beskrivits tidigare, datorspel tar lång tid att spela och ett samarbete över 

ämnesgränserna skulle kunna förbi den problematiken. Om då två lärare går ihop så 

ges mer lektionstid och vi anser detta vettigt då spelen har visats gynna kunskaper i 

mer än ett ämne. 

Utifrån det teoretiska perspektivet har följande visat på att ett oavsiktligt lärande sker 

när ungdomar spelar datorspel. Samtliga informanter har spelat på sin fritid, inte på 

lektionstid eller ens innanför skolans väggar, då lärandet inte har varit det primära 

syftet med aktiviteten. All information de tagit till sig har alltså skett under en tid 

som är att betrakta som ett tillfälle som saknar uttalade mål, vilket gör att vi kan 

betrakta detta lärande som oavsiktligt. Vi har också visat på att lärande sker olika 

mycket för olika elever vilket kan bero på olika faktorer så som ålder, eget intresse 

samt upprepning av information utifrån egen efterforskning eller undervisning. 

Tydligt är att ett oavsiktlig lärande sker, trots att alla elever tar inte till sig 

informationen som bestående kunskap. Så trots att vi bevisat att lärandet sker är det 

inte helt självklart att datorspel kan implementeras i ordinarie undervisningen då 

studien tyder på att elever tar till sig olika mycket och på olika sätt.  

Den sista frågeställningen fokuserade på elevernas egna inställningar till att använda 

datorspel som pedagogiska verktyg i skolan. Dels intervjuade vi eleverna om vad de 

ansåg om att eleverna själva skulle spela spelen, men också möjligheten att läraren 

använder datorspelen för att påvisa någon händelse eller liknande. Alla elever, båda i 

undersökningsgruppen och referensgruppen ställde sig positiva till att använda 

datorspel som pedagogiskt verktyg. Den främsta positiva egenskap som eleverna såg 

med datorspel var att det blev att avbrott i den ordinarie undervisningen och att det är 

något nytt, vilket de ansåg kan stimulera till lärande. Undersökningsgruppen menar 

alla på att man kan lära sig mycket historia från datorspel liknande Assassin's Creed 

och anser i och med det att datorspel bör gynna undervisningen. Alla tio informanter 

tror även att datorspel kan gynna alla elever oberoende av kön och kunskapsnivå. 

Dock ser de ett eventuellt problem i att datorspel kanske inte lockar flickor lika 

mycket som pojkar. De diskuterar också kring att om datorspel sker i ordinarie 

undervisningen så att alla ska spela så kommer även tjejerna att tycka det är roligt 

och lärorikt. Som tidigare visat utifrån de svar vi fått på kontrollfrågorna om just 

historia ställer vi oss tveksamma till om datorspel kan gynna alla. Som tidigare visats 

så tycks de elever med ett eget intresse för historia samt generellt högre 

kunskapsnivå främst gynnas av liknande datorspel. Dock anser vi att datorspel kan 

gynna alla elever om pedagogen arbetar även på andra sätt om den aktuella 

tidsepoken. Datorspel som ett komplement till en mer traditionell undervisning 

förefaller vara det mest givande för att alla elever ska kunna ges samma villkor, och 

ha samma möjligheter till lärande. Till exempel Anna lyfter fram att de vackra och 

verklighetstrogna miljöerna kan ge en helt annan känsla för tiden. Detta är också 

något som den Huizenga m.fl. har påvisat i sin studie, där det medeltida Amsterdam 
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målades upp för eleverna med hjälp av ett datorspel.
69

  Som tidigare diskuterats tycks 

datorspel ge en bra grund för vidare undervisning eller som ett komplement, men 

däremot kan vi inte se att datorspel helt och hållet skulle kunna ersätta ordinarie 

undervisning.  

Något som vi lyfte för informanterna var tidsåtgången. De elever som spelar 

datorspel håller med om att det tar för lång tid att spela igenom ett helt spel men de 

ansåg också att man kanske inte behöver nyttja hela spelet, utan endast utvalda delar. 

Vi var ytterst medvetna om, redan från start, att det är en lång process att spela 

datorspel och vi anser tidsåtgången vara det största problemet med att implementera 

datorspel i undervisningen, men som tidigare nämnt anser vi det finnas en möjlighet 

för ämnen att samarbeta och detta skulle minska problemet med tidsbrist. Det största 

problem som informanterna lyfter fram är att spel som dessa kan vara våldsamma i 

sin karaktär. De ser då problem med att använda sådana spel i skolan, speciellt i den 

ordinarie undervisningen då eleverna inte kan välja bort det. Detta är absolut 

någonting problematiskt, men samtidigt stärker detta tanken på att endast använda 

utvalda delar ur spelet, och att använda det som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen. Detta talar även Nilsson om i sitt arbete, där han kommer fram till 

att datorspel har ett stort pedagogiskt värde ifall det används på liknande sätt som vi 

beskriver.
70

 Vi ser även en möjlighet i att man kan använda datorspel som till 

exempel elevens val, vilket är när eleverna själva får välja en kurs som pågår ett antal 

veckor framåt. Då får eleverna själva välja om de vill spela datorspel som ett 

historiskt pedagogiskt verktyg eller inte. Dock har inte alla skolor denna möjlighet, 

då de inte använder sig av detta arbetssätt. Ett annat problem eleverna lyfte fram var 

att det finns en risk för att det blir stökigt i klassrummet då eleverna kan vilja visa 

varandra vad de gör och vad som händer. Med detta i åtanke lyfte vi även vad 

eleverna anser om att läraren istället skulle spela datorspelet för hela klassen att se. 

Detta såg eleverna som något uteslutande positivt.  

Vi anser oss även behöva lyfta det problem som uppstår med datorspel som 

pedagogiskt redskap, vilket är att det kräver en hel del från läraren. Alla lärare kan 

inte använda spel i undervisningen på ett sådant sätt vi beskriver på grund av att de 

inte behärskar mekaniken. För en större implementering i undervisningen skulle 

lärare behöva få utbildning i hur man använder datorspel samt hur man använder det 

på ett fördelaktigt sätt för eleverna. Nilsson håller med om detta, och han anser inte 

bara att läraren behöver, utan att de bör utbildas om datorspel då han, liksom oss, ser 

stora pedagogiska möjligheter till att användningen av datorspel i undervisningen.
71

 

William m.fl. undersökning talar om att attityder är viktiga och stor fokus av 

undersökningen har legat just där. I deras forskning var det ett spel skapat för 

undervisning som var i centrum. Framförallt visade undersökningen hur mycket mer 

engagerade eleverna blev över att få ett skiftat fokus för undervisningen. De talar 
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kring hur undervisningen blev mer elevcentrerad då de själva fick spela spelet.
72

 Vår 

undersökning lutar mer åt att eleverna skulle se det fördelaktigt att läraren spelar för 

eleverna och att de alltså inte skulle spela själv. Här skiljer sig resultaten då lite från 

varandra. Dock var det även i den här tidigare forskningen ett spel där syftet är 

lärande, vilket är en stor skillnad från vår undersökning. Undersökningen lyfter 

också att de lärare som använde spelet för sina elever har använt detta i många år.
73

 

Detta är något som stödjer vad vi tidigare diskuterat om att det kräver en del av 

lärarna att använda datorspel i undervisningen och det tycks så kräva en hel del 

erfarenhet för att göra undervisningsmiljön optimal med datorspel. Ytterligare en 

undersökning stödjer detsamma. Thorson och Jörlin diskuterar detta under sin 

undersökning där resultatet visade att lärarna inte hade tillräckligt med kunskap för 

att implementera datorspel i undervisningen, trots detta ställer de sig positiva till det 

som pedagogiskt verktyg.
74
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8 AVSLUTNING 
Här diskuterar vi på ett sammanfattande sätt våra slutsatser baserat på studien samt 

pedagogiska implikationer 

8.1 Avslutande ord 

Av resultatet att döma tyder detta på att datorspel i allra högsta grad kan ge en 

oavsiktlig lärandeeffekt, men samtidigt förefaller lärandet vara kopplat till ett allmänt 

intresse för ämnet. De elever som hade ett intresse för historieämnet i någon 

utsträckning visade att de hade tagit till sig mer fakta och utvecklat sina kunskaper i 

större mån än de som inte var intresserade för ämnet. Framförallt också därför att de 

hade sökt vidare information på egen hand vilket också visar på att datorspel 

fungerar väl som någonting som väcker intresse och gör historia intressant. Det är 

framförallt här som datorspel tenderar att ha sina stora fördelar i form av att de gör 

ämnet levande och målar upp en mer spännande bild än det gör att läsa om samma 

sak i böcker, eller lyssna på en lärares genomgång av detsamma. Även flera elever 

som inte spelar datorspel i någon större utsträckning angav att de tror att datorspel 

skulle kunna göra undervisningen intressantare då det är någonting ovanligt och nytt 

som de sällan får vara med om i den ordinarie undervisningen. 

Från resultatet kan man också konstatera att datorspel definitivt skulle kunna vara ett 

tänkbart alternativ till den ordinarie undervisningen, men också som ett pedagogiskt 

verktyg för läraren. Nästan uteslutande samtliga informanter angav att de tror att 

datorspel i någon utsträckning kunna användas som ett komplement till det ordinarie 

arbetssättet vid undervisning om historia. Däremot behövs det fortfarande utökade 

studier i frågan kring vilken omfattning det skulle användas. Även att en klar 

majoritet av informanterna var öppna för användningen, så gav de väldigt olika i svar 

rörande hur datorspelen bäst skulle användas. Detta skulle också kunna vara ett 

intressant område att studera ytterligare. När det gäller datorspelens användning som 

ett pedagogiskt verktyg tenderar detta att vara högst individuellt baserat på den 

enskilde lärarens kunskaper och intresse för området. Möjligheterna är stora, men för 

att nyttja datorspelen på bästa sätt behöver man som lärare sannolikt ha goda 

individuella kunskaper om spelet i fråga för att kunna nyttja detta verktyg på bästa 

sätt. 

En annan tanke som tidigt uppkom var, att avsikten till en början var att försöka hålla 

en jämn fördelning mellan könen i de båda grupperna som vi har intervjuat. Ganska 

snabbt visade sig detta vara svårare än vi först hade räknat med, framförallt på grund 

av att flickor spelar datorspel i en betydligt mindre utsträckning än vad pojkar gör. I 

datorspelens värld förefaller det existera en genusmässig slagsida som skapar en 

stark ojämlikhet mellan könen rörande båda intresse och utövande. Detta tenderar 

heller inte att enbart gälla det aktuella spelet för vår undersökning, Assassin’s Creed, 

utan datorspel i allmänhet. Anledningar till detta som uppkommit under intervjuerna 

innefattar att det är tidskrävande, att det är svårt eller att flickorna anser det vara 

tråkigt. Vi utredde inte detta i någon större utsträckning men däremot är frågan icke 

desto mindre intressant. Den extrema kontrasten mellan pojkar och flickor rörande 

bruk och intresse för datorspel är i allra högsta grad ett ämne värt att undersöka 

ytterligare för att se vad detta kan bero på. 
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8.2 Pedagogiska implikationer 

Undersökningen är gjord med informanter på högstadiet. Dock kan undersökningen 

säga en del om situationen med datorspel och lärande för både yngre och äldre 

elever. Uppsatsen är främst riktad till arbetande lärare och lärarstudenter som genom 

undersökningen kan få se hur elever lär sig genom datorspel. Vi har diskuterat 

tidigare att ålder tycks spela roll för hur mycket eleverna lär sig från datorspel. Detta 

säger oss att kommersiella datorspel förmodligen inte fungerar så bra på yngre elever 

och att lärande sker bäst på äldre elever. Undersökningen visar på att elever lär sig en 

hel del när de spelar datorspel hemma. Detta är kanske något som lärare kan nyttja 

genom att tipsa om spel som berör det aktuella undervisningsområdet som då kan 

fungera som ett studiematerial för eleverna. Studien visar också att elever själva kan 

reflektera över om spelet är lämpligt att använda i klassrummet. Majoriteten av våra 

informanter diskuterade våldaspekten i datorspel som ett problem för att använda 

datorspel i undervisningen. Detta bör pedagoger ha i åtanke även med äldre elever, 

oberoende av ifall spelet rekommenderade åldersgräns är lägre än åldern på eleverna. 

Eleverna själva diskuterar också över att de tror att det kan bli stökigt i klassrummet. 

Detta har visat att eleverna själva är ytterst medvetna om sin undervisning och vad 

som bör fungera och inte. 

Tänkandet kring att använda datorspel liknar tänket när man väljer filmer att använda 

i undervisningen och man bör ställa sig själv liknande frågor. Vilka delar är relevanta 

och passande att använda till de aktuella eleverna. Om filmen eller spelet har en 

rekommenderad åldersgräns som inte passar in för åldrarna i ens klass kan man välja 

vissa delar att visa för att demonstrera på miljöer, personer eller händelser. Även 

tidbristen i skolan gör att man måste fundera kring och möjligtvis ta bort de delar i 

spelen och filmerna som anses vara överflödiga. Mycket av innehållet ger inte något 

och kan därför tas bort.   

Denna undersökning visar i stor utsträckning på att lärande uppfattas och tas in olika 

sätt av olika elever beroende på flera faktorer. Vårt arbete visar på nya vägar för 

lärande både innan- och utanför skolan och kan fungera som en inspirationskälla för 

lärare över hur de kan hantera och tänka kring datorspel. 



39 

 

9 REFERENSER 

9.1 Tryckta källor  

Dalen, Monica (2007) Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning AB  

Ehriander, Helen, Enevold Jessica & Nilsson, Maria (2012) Datorspel som resurs. 

Lunds Universitet; Lund. 

Einebrant, Marie (2010) Kan vi lära av datorspel?: Hur pedagoger, studenter och 

elever ser på lärande, datorspel och identitetsarbete. Mittuniversitet. 

Huizenga, J, Admiraal, W, Akkerman, S & ten Dam G. Mobile game-based learning 

in secondary education: engagement, motivation and learning in a mobile city 

game. Journal of Computer Assisted Learning 25 no. 4 (2009): 332–344. doi: 

10.1111/j.1365-2729.2009.00316. 

Illeris, Knud (2007) Lärande. Lund: Studentlitteratur AB  

Linderoth, Jonas (2004) Datorspelandets mening – Bortom idén om den interaktiva 

illusionen. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgenses  

Miller, David & Robertson, Derek  via The British Journal of Education Technology 

(2011) Educational benefits of using game consoles in a primary classroom: A 

randomized controlled trial. Vol 42, No 5 

Nilsson, Mats (2009) Världens största klassrum - Gymnasieelevers attityder till 

användandet av dator- och tv-spel i undervisningen. Högskolan i Kalmar; 

Kalmar  

Patel, Runa & Davidson, Bo (2012) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund; Studentlitteratur AB  

Rehn, Siv (1999) Det oavsiktliga lärandet - försvarets räddningsplanka? En 

granskning av värnpliktigas lärande under värnpliktsutbildningen och 

värnpliktssystemets funktion i samhället. diss. Luleå Tekniska Universitet. 

Luleå; Universitetstryckeriet 

Thorson, Pehr & Jörlin, Liza (2010) Datorspel i skolan? - En undersökning av 

inställningar till datorspel hos lärare och elever i årskurs 3. Mälardalens 

högskola; Eskilstuna Västerås  

Ungdomsstyrelsen (2006) New Game. Om unga och datorspel. Stockholm: 

Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:2  

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm 

Watson, William , Mong, Christopher  & Harris, Constance. A case study of the in-

class use of a video game for teaching high school history. Computer & 

Education 56 no. 2 (2011): 466-474 doi: 10.1016/j.compedu.2010.09.007 

 

9.2 Visuella källor 

Assassin’s Creed (2007) – Assassin’s Creed – Unity (2014) Ubisoft: Montreal 

[Datorspel] 

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1016/j.compedu.2010.09.007


40 

 

Assassin’s Creed II (2009) Ubisoft: Montreal [Datorspel] 

Assassin’s Creed III (2012) Ubisoft: Montreal [Datorspel] 

Assassin’s Creed IV - Black Flag (2013) Ubisoft: Montreal [Datorspel] 

Assassin’s Creed – Unity (2014) Ubisoft: Montreal [Datorspel] 

9.3 Elektroniska källor 

Assassin’s Creed. assassinscreed.ubi.com (2014) Games. 

http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/home/index.aspx (Hämtad 2014-11-26) 

Assassin’s Creed. assassinscreed.ubi.com (2014) Games. 

http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/games/assassins-creed-unity/arno-

dorian/index.aspx (Hämtad 2014-11-26) 

Assassin’s Creed. assassinscreed.ubi.com (2014) Games. 

http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/home/index.aspx (Hämtad 2014-12-02) 

Ninjas in Pyjamas. www.nip.gl (2014) History. http://www.nip.gl/?page_id=301 

(Hämtad 2014-11-18) 

Skolverket. www.skolverket.se (2014) Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 

Pan-European Game Information. www.pegi.info (2014) FAQ. 

http://www.pegi.info/sv/index/id/446 (Hämtad 2015-01-21) 

Ubisoft. www.ubisoft.com (2014) https://www.ubisoft.com/en-

US/studio/montreal.aspx (Hämtad 2014-11-26) 

Ubisoft. www.ubisoft.com (2014) https://www.ubisoft.com/en-US/game/assassins-

creed/ (Hämtad 2014-11-26) 

Ubisoft. www.ubisoft.com (2014) https://www.ubisoft.com/en-US/game/assassins-

creed-unity/ (Hämtad 2014-11-26) 

Ubisoft Group. www.ubisoftgroup.com (2014) About Ubisoft. 

https://www.ubisoftgroup.com/en-us/about_ubisoft/facts_and_figures.aspx 

(Hämtad 2014-11-26) 

http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/home/index.aspx
http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/games/assassins-creed-unity/arno-dorian/index.aspx
http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/games/assassins-creed-unity/arno-dorian/index.aspx
http://assassinscreed.ubi.com/en-SE/home/index.aspx
http://www.nip.gl/?page_id=301
http://www.skolverket.se/
http://www.pegi.info/
http://www.pegi.info/sv/index/id/446
http://www.ubisoft.com/
https://www.ubisoft.com/en-US/studio/montreal.aspx
https://www.ubisoft.com/en-US/studio/montreal.aspx
http://www.ubisoft.com/
https://www.ubisoft.com/en-US/game/assassins-creed/
https://www.ubisoft.com/en-US/game/assassins-creed/
http://www.ubisoft.com/
https://www.ubisoft.com/en-US/game/assassins-creed-unity/
https://www.ubisoft.com/en-US/game/assassins-creed-unity/
http://www.ubisoftgroup.com/
https://www.ubisoftgroup.com/en-us/about_ubisoft/facts_and_figures.aspx


1 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

Enkät datorspels-vanor 

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på Linnéuniversitetet. Tina och 

Martin heter vi, Martin/Tina träffade ni tidigare i höst tillsammans med Bitte/Zara. 

För vårt examensarbete ska vi undersöka om datorspel kan användas i 

undervisningen. Syftet med den här enkäten är att se vilka vanor ni elever har när det 

gäller datorspel, och därefter intervjua några stycken av er lite mer ingående. Dessa 

intervjuer kommer ta ca 30 minuter och givetvis kommer ni vara anonyma i det 

färdiga arbetet. Hoppas ni vill delta! 

 

Namn:_______________________________________ 

Årskurs:______________________________________ 

 

Spelar du datorspel, tvspel eller mobilspel på din fritid? 

Ja   Nej  

 

Om ja, hur ofta spelar du? 

Varje/varannan dag:  

Någon gång i veckan:  

Någon gång i månaden:  

 

Ge några exempel på spel du spelar, eller har spelat. Ju fler exempel desto bättre, 

använd baksidan ifall platsen inte räcker till: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Kan du tänka dig att medverka i en utförligare intervju rörande dina datorspelsvanor? 

(oavsett ifall du spelar eller ej, kan du vara intressant för undersökningen) 

Ja:   Nej:  
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Bilaga 2 

Intervjuteman/frågor 

Berätta om din spelvanor med Assassins Creed. 

 Vad är det som lockar med dessa spel? 

 Hur kom du i kontakt med dem? 

 Vilket/vilka spel i Assassins Creed-serien har du spelat?  

 Hur länge sen spelade du spelet?  

 Hur mycket spelade du det?  

 Har du spelat igenom hela storyn? 

Kan du berätta om spelet? 

 Vilken tidsepok utspelar det sig i? 

 Mötte du några verkliga personer? 

 Utspelade sig några stora/viktiga händelser? 

 Tror du att skeendet i spelet speglar det verkliga historiska skeendet? 

Varför/varför inte? 

 Har spelen gjort dig intresserad av att undersöka mer om tidsepoken och 

personerna som är med i spelet? På vilket sätt? Varför? 

 Har du kommit i kontakt med dessa händelser/personer på andra sätt än via 

spelet? I till exempel filmer, tv-spel, skolan? Före eller efter du har spelat? 

 Stämmer/skiljer sig det du upplevt i spelet från andra ställen du kommit i 

kontakt med samma person/händelser? Hur skiljer det sig i så fall? 

Tror du att man skulle kunna använda spel som Assassins Creed för att undervisa om 

historia i skolan? Varför/varför inte? Tror du det skulle passa alla? 

 Ser du några problem/svårigheter med att använda spel som dessa i 

undervisningen? 

 Några fördelar? 

 Skulle det kunda användas som typ ”elevens val” att det är valfritt, men ges 

ändå möjlighet att lära sig via spel? 

Någonting du känner att du vill tillägga om dina spelvanor eller datorspel i 

undervisningen? 
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Bilaga 3 

Intervjuteman/frågor referensgruppen 

Hur kommer det sig att du inte spelar/spelar ganska lite, datorspel/Assassins Creed? 

 Tråkigt, svårt att lära sig, tidsbrist? 

 Vad skulle kunna locka dig till att spela mer? 

Vad vet du om: a) korstågen b) renässansen c) amerikanska revolutionen d) franska 

revolutionen? (Baserat på vilket spel fokus kommer vara för de olika informanterna) 

 Tidseran? 

 Personer?  

 Händelser? 

 Vart har du lärt dig detta? Vart har du kommit i kontakt med (a, b, c, d) 

tidigare? 

o Skolan? 

o Film? 

o Böcker? 

Tror du att datorspel, som Assassins Creed kan fungera att använda för att undervisa 

om historia i skolan? Varför/varför inte?  

 Tror du det skulle passa alla?  

 Kan du se några fördelar med att använda spel som dessa i undervisningen? 

 Några problem/nackdelar? 

 Skulle det kunda användas som typ ”elevens val” att det är valfritt, men ges 

ändå möjlighet att lära sig via spel? 

Någonting du känner att du vill tillägga om dina spelvanor eller datorspel i 

undervisningen? 

 


