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ABSTRACT 
This study investigates the effects that commercial computer games have on young 
individuals social comfort and learning progress. As a systematic study of literature, 
scholarly articles have been analysed in order to illuminate the positive as well as 
negative effects on social comfort and learning progress that may come with playing 
computer games. The social effects have mainly been discussed with role-playing 
games, such as World of Warcraft, as starting point, while the learning effects have been 
coupled with strategy games, such as Civilization IV. The study does not simply declare 
how these games can be good for these factors, but also in what respect computer games 
may prevent the development of young individuals socials skills and learning progress. 
The study showed that in spite of perpetual prejudices against computer games in the 
technological age, computer games might actually be good to use as a tool in order to 
authorize the development of young individuals regarding learning and social aspects. 
However, computer games may as well become the source of problems regarding time, 
family and school results.   
 
Keywords: computer games, education, social, learning, roleplaying games, strategy 
games, World of Warcraft, Civilization IV 

 



 

 

INNEHÅLL 
1	   INTRODUKTION ....................................................................................................... 3	  

2	   SYFTE ......................................................................................................................... 4	  
3	   BAKGRUND ............................................................................................................... 5	  

3.1	   Datorspelets historia ............................................................................................. 5	  
3.2	   Den tragiska stormen ............................................................................................ 7	  

3.3	   Begreppsapparat ................................................................................................... 8	  
3.4	   Presentation av spel .............................................................................................. 9	  

3.4.1	   World of Warcraft ...................................................................................... 10	  
3.4.2	   Civilization IV ............................................................................................ 10	  

3.5	   Tidigare forskning .............................................................................................. 11	  
3.5.1	   Jonas Linderoth .......................................................................................... 11	  

3.5.2	   Harry J. Brown ........................................................................................... 12	  
4	   TEORETISKT PERSPEKTIV .................................................................................. 13	  

5	   METOD ..................................................................................................................... 14	  
5.1	   Metodologiska överväganden ............................................................................. 14	  

5.2	   Material, urval och avgränsningar ...................................................................... 15	  
5.3	   Etiska och källkritiska överväganden ................................................................. 16	  

6	   RESULTAT ............................................................................................................... 18	  
6.1	   Rollspel ............................................................................................................... 18	  

6.1.1	   Tidsaspekten ............................................................................................... 18	  
6.1.2	   Det sociala välbefinnandet ......................................................................... 21	  

6.1.3	   Familjerelationer ........................................................................................ 23	  
6.2	   Strategispel ......................................................................................................... 24	  

6.2.1	   Kunskapsmässig utveckling ....................................................................... 25	  
6.2.2	   Kontrafaktisk historia ................................................................................. 26	  

6.2.3	   Krig och imperiebyggande ......................................................................... 27	  
7	   ANALYS ................................................................................................................... 29	  

7.1	   Rollspel ............................................................................................................... 29	  
7.1.1	   Tidsaspekten ............................................................................................... 29	  

7.1.2	   Det sociala välbefinnandet ......................................................................... 29	  
7.1.3	   Familjerelationer ........................................................................................ 30	  

7.2	   Strategispel ......................................................................................................... 31	  
7.2.1	   Kunskapsmässig utveckling ....................................................................... 31	  

7.2.2	   Kontrafaktisk historia ................................................................................. 32	  



 

 

7.2.3	   Krig och imperiebyggande ......................................................................... 32	  

8	   AVSLUTNING ......................................................................................................... 34	  
8.1	   Slutsats ................................................................................................................ 34	  

9	   REFERENSLISTA .................................................................................................... 35	  
9.1	   Tryckta källor ..................................................................................................... 35	  

9.2	   Vetenskapliga artiklar ......................................................................................... 35	  
9.3	   Elektroniska källor .............................................................................................. 36	  

BILAGA



3 

 

1 INTRODUKTION 
Det mänskliga samhället har i princip alltid präglats och formats av teknologi. 
Uppfinningar som hjulet, ångmaskinen, teleskopet, flygmaskinen och tryckpressen 
har alla på ett revolutionerat sätt omdanat människans förutsättningar i världen. 
Under mellankrigstiden uppstod löpandebandprincipen i Henry Fords bilfabriker och 
snart kunde prylar som radioapparater, dammsugare och brödrostar produceras i 
enorma kvantiteter, vilket resulterade i ett uppsving inom konsumtionen. Idag 
befinner vi oss i en teknologisk revolution och omger oss av datorer, surfplattor, 
högteknologiska mobiltelefoner och andra tekniska apparater som vi antingen 
behöver eller tror att vi behöver. Tekniska föremål har aldrig varit så lättillgängliga. 
Vi människor påverkas starkt av dessa manicker och är – mer eller mindre – 
beroende av dem. De förenklar vår vardag, förgyller vår lediga tid och förpestar vår 
tillvaro på samma gång. Denna uppsats behandlar sådan teknologi som många av oss 
– särskilt yngre – i första hand använder för nöjes skull: datorer och andra 
spelkonsoler. Datorspel har existerat sedan 1950-talet1 men i denna studie diskuteras 
främst datorspel från mitten av 1990-talet och framåt. Det bör också nämnas att de 
spel som står i studiens fokus är kommersiella sådana som inte på något sätt har ett 
avsiktligt lärandesyfte. Det rör sig alltså inte om spel som framtagits i utbildande 
syfte.  

I media återfinns ofta rubriker om datorspelsberoende och datorspelsmissbrukare, 
och ofta handlar det om unga människor. Dessa utmålas av vissa som asociala och 
antas inte ha någon annan livsambition än att spela datorspel. Eftersom det är 
information av denna typ som gemene man får till sig är det kanske inte så konstigt 
att det finns fördomar mot just detta ämne. En sak som vi dock med säkerhet kan 
konstatera är att datorspelandet har vuxit under de senaste decennierna, och kommer 
med största sannolikhet att fortsätta göra så eftersom de hela tiden utvecklas. Nu för 
tiden finns det professionella datorspelsligor, och det är möjligt att försörja sig som 
datorspelare.2 Hur detta påverkar unga individer och deras syn på datorspelande eller 
hur det påverkar deras sociala välbefinnande är något som vi dock vet mycket lite 
om. I dagens skolrelaterade diskussioner understryks det ofta att idrott är bra för 
ungdomars hälsa. Däremot uppfattar vi att det mer sällan – nära på aldrig – uttrycks 
att datorspelande kan bidra till ungdomars välmående. Anledningen till detta kan 
vara att idrott på ett mer direkt sätt har att göra med en individs fysiska – och även 
psykiska – hälsa, samt att det är ett grundämne i skolan medan datorspelande är en 
fritidssysselsättning. Vi anser dock att det är dags att dra upp rullgardinen och 
undersöka datorspelandets möjligheter. Låt det förflutna tillhöra det förflutna.  

 
 

                                                
 

 
 
1 Steven L. Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story 
behind the craze that touched our lives and changed the world. New York: Three Rivers Press, 2001, 
xi. 
2 Nationalencyklopedin. E-sport. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/e-sport 
[Hämtad 2015-01-15] 
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2 SYFTE 
I denna studie undersöks på vilket sätt datorspel kan påverka unga individers sociala 
välbefinnande och kunskapsmässiga utveckling, såsom ungdomars självkänsla, 
kontakt med andra och utvecklande av ämneskunskaper i framför allt historieämnet. 
Studien är således ett försök att kartlägga datorspelandets positiva respektive 
negativa effekter på ovan nämna faktorer. Intresset att undersöka detta ämne har 
funnits hos oss båda under lång tid. För det första är vi båda uppvuxna med 
datorspel, inte bara i bemärkelsen att de fanns omkring oss när vi växte upp, utan att 
vi faktiskt intresserade oss för dem och spelade dem. För det andra har datorspel 
under de senaste decennierna utsatts för en hel del kritik (se avsnitt 3.2 för mer 
information) som många förklarar som förutfattade meningar till följd av okunskap. 
Vi tror dock inte att detta kan förklaras så lätt, och därför ämnar vi söka klarhet även 
i detta genom denna studie. Det är viktigt att poängtera att denna undersökning inte 
är av partisk natur. Både datorspelandets positiva som negativa effekter på socialt 
välbefinnande och kunskapsmässiga utveckling diskuteras i denna uppsats. Vi har 
alltså inte avsiktligt bestämt oss för det ena eller det andra, utan diskuterar både 
positiva och negativa konsekvenser. Särskilt fokus har riktats mot datorspel i 
rollspels- och strategigenren och undersökningen utgår från de frågeställningar som 
formulerats nedan: 
 

§ Vilka positiva respektive negativa effekter kan datorspelande ha på unga 
människors sociala välbefinnande? 

§ Vilka positiva respektive negativa effekter kan datorspelande ha på unga 
människors kunskapsmässiga utveckling? 
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3 BAKGRUND 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en inblick i datorspelens värld för att det ska bli 
lättare att förstå det som senare diskuteras i uppsatsen. Bakgrundsdelen innefattar 
datorspelshistoria, tidigare forskning, begreppsapparat samt kortare presentationer 
för de spel som diskuteras mer än andra. I avsnittet behandlas också frågan om hur 
det kommer sig att datorspel har utsatts för kritik genom åren vilket resulterat i 
mycket fördomar mot datorspelskulturen. 
 

3.1 Datorspelets historia 
Datorspelets historia börjar med Pinball – i Sverige mer känt som flipperspel – som 
omkring sekelskiftet uppstod som en vidareutveckling av Bagatelle; ett slags 
biljardliknande spel som gick ut på att med hjälp av en biljardkö slå en boll uppför 
ett sluttande spelbord. När amerikanen David Gottlieb skapade spelet Baffle Ball på 
1930-talet utvecklades idén vidare och banade väg för dagens moderna 
datorspelsindustri. Baffle Ball var helt oberoende av elektricitet, och spelets enda 
rörliga del var den anordning som sköt iväg bollen. Gottlieb var först med att 
massproducera spel av denna typ, och har beskrivits som datorspelets Henry Ford.3 

När omvärlden förstod att det fanns pengar att tjäna i spelindustrin följde andra 
utvecklare i Gottliebs fotspår, och allt fler spel började tillverkas. Det moderna 
flipperspelet – det vill säga spel försedda med så kallade flipprar att styra bollens 
riktning med – såg däremot inte dagens ljus förrän 1947. Denna revolutionerande 
detalj uppstod efter att flipperspelen under en tid förbjöds av den amerikanska staten, 
eftersom spel som gav utbetalning vid vinst hade börjat tillverkas. Speltillverkarna 
blev tvungna att utveckla spelet så att det handlade mer om skicklighet än om 
slump.4 

På 1960-talet var datorer ungefär lika vanliga som nukleära reaktorer, och många 
var så stora att de upptog hela rum, men det är under detta årtionde som hackern 
Steve Russell bestämmer sig för att utveckla ett interaktivt spel. Resultatet blir 
Spacewar; ett spel för två personer i vilket spelarna manövrerar rymdskepp och med 
vilka de för krig mot varandra. Spacewar var det första datorspelet i modern mening. 
Det kördes på en primitiv dator och spred sig snabbt bland universitetsstudenter i 
USA. Enligt Russell själv skapade han dock endast spelet för att bevisa att det var 
möjligt.5 

En av alla dem som uppskattade och flitigt spelade Spacewar var den blivande 
ingenjören Nolan Bushnell. På 1960-talet arbetade han i en spelhall och så 
småningom började han utveckla ett eget spel, Computer Space. Arbetet bakom 

                                                

 
 

 
3 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, 2-3. 
4 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, 4-6. 
5 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, 16-20. 
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spelet imponerade många men själva spelet blev emellertid aldrig särskilt populärt. 
Istället bestämde sig Bushnell för att starta ett eget företag, och tillsammans med två 
andra ingenjörer, Ted Dabney och Larry Bryan, grundade han företaget Atari 1972. 
Senare samma år lanserade företaget arkadspelet Pong. Spelet gjorde stor succé och 
anses av många vara det spel som fick fart på datorspelsmarknaden. Under 1970-
talets andra hälft lanserade Atari fler kommersiella spel, såsom Football, som 
släpptes 1978, och Asteroids från 1979 som än idag är företagets mest sålda spel 
någonsin. 1978 släpper också Nintendo sitt första arkadspel, Othello.6  

1980 släpper Atari Space Invaders, ett spel för hemmabruk, och därmed 
breddades marknaden. Under 1980-talet exploderar datorspelsindustrin; fler och fler 
spel lanseras och de nya datorspelsföretagen släpper sina första konsoler för 
hemmabruk. 1983 släpper Sega sin första konsol, SG-1000, i Japan och 1986 släpps 
Nintendos NES (Nintendo Entertainment System), Ataris 7800 och Segas Mega 
Drive (i USA känt som Genesis från 1989). Det är också under 1980-talet som vi för 
första gången introduceras till än idag enormt framgångsrika spelserier som Donkey 
Kong, Pac-Man, Final Fantasy och The Legend of Zelda.7  

Den största förvandlingen genomgick datorspelsutvecklingen under 1990-talet, då 
det börjar talas om ”the next generation” (den nästa generationens datorspel). I 
början av 1990-talet hade datorspelsindustrin dalat, men när Nintendo släpper 
Donkey Kong Country år 1993, som såldes i nio miljoner exemplar, får den på nytt 
ett uppsving. När Sony lanserar sin konsol Playstation år 1995 är det tydligt att 
industrin återigen blomstrar och är stabil. Samma år lanserar Windows ett nytt 
operativsystem, Windows 95, och även om konsolspel fortfarande var det lämpligaste 
valet för den som ville spela utmärker sig denna händelse i datorspelets historia. Spel 
som kördes på konsol såldes fortfarande i betydligt större mängder än PC-spel, men 
världen fick upp ögonen för datorn som spelplattform.8  

Det går emellertid inte säga att datorn på något sätt ersatte konsoler som 
spelplattform, men det är tydligt att Microsoft hade gett sig in i spelindustrin på 
allvar, och att de ämnade stanna. Det skulle dock dröja några år innan de lanserade 
en egen konsol; Xbox gavs i USA ut år 2001. Konkurrenterna Nintendo, Sony och 
Sega låg däremot inte på efterkälken, de fortsatte att släppa nya spel och konsoler 
under 1990-talet, och gör så än idag. Nintendo släppte Nintendo 64 år 1996, och 
spelet GoldenEye 007 blev minst sagt en stor succé. Många minns säkert också 
Pokémon som släpptes till GameBoy 1998. Sony har lanserat ytterligare tre konsoler 
sedan 1995, och Sega nådde stor framgång med Dreamcast.9  

Sony, Nintendo och Microsoft är än idag de stora giganterna inom spelindustrin, 
och fortsätter att utveckla sina spel och konsoler. Sega däremot har inte kommit med 

                                                
 

 
 
6 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, 29-31, 34-35, 45-48, xiii. 
7 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, xiii-xv. 
8 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, 496-497, 516, 519. 
9 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, xvi. 
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någon ny konsol sedan Dreamcast, men är fortfarande stora inom spelutveckling. I 
denna studie koncentrerar vi oss på spel som körs på en dator; PC-spel med andra 
ord. Det går givetvis att spela även på Mac-datorer, men det är allmänt känt att de 
allra flesta föredrar PC. 
 

3.2 Den tragiska stormen 
Datorspel har under lång tid – särskilt i USA – betraktats som något kontroversiellt, 
särskilt så kallade spel innefattandes skjutvapen. En intressant fråga som väcks med 
detta är således vad denna uppfattning bottnar i. Datorspelens rykte kan jämföras 
med hårdrockens under framför allt 1970- och 80-talet, då många oroliga mödrar 
vände sig mot den nya genren för att den enligt dem uppmuntrade deras barn till 
kriminell verksamhet och självdestruktivitet. Film, däremot, har inte utsatts för lika 
hårt motstånd. Så vad är det som gör datorspel kontroversiellt?  
 Den 1 oktober 1997 mördade 16-årige Luke Woodham från småstaden Pearl i 
Mississippi sin mamma med hjälp av ett basebollträ och en slaktarkniv. Kort därefter 
begav han sig till sin skola beväpnad med ett gevär. Han dödade tre elever och sårade 
många fler innan skolans biträdande rektor lyckades stoppa honom. Woodham 
motiverade dådet med att världen varit orättvis mot honom. Exakt två månader 
senare utsattes en skola i Kentucky för ett liknande dåd efter att den 14-årige Michael 
Carneal stulit en pistol från sin granne. Åtta personer skadades, tre av vilka dog. Den 
24 mars 1998 var det dags igen, då två högstadieelever i Arkansas öppnade eld mot 
sina skolkamrater efter att ha utlöst brandlarmet. Ungefär två månader senare sköt 
15-årige Kip Kinkel ihjäl sina föräldrar efter att ha blivit relegerad från sin skola. 
Därefter begav han sig till sin gamla skola och sköt 24 elever. Två dog. Dessa 
fruktansvärda händelser lamslog USA, men våldet var ännu inte över. Den 20 april 
1999 smugglade 18-årige Eric Harris och 17-årige Dylan Klebold in kraftfulla 
skjutvapen och hemgjorda bomber till sin skola Columbine High School i Colorado. 
Därefter utspelades en massaker, utförd av ovan nämnda personer, som resulterade i 
13 dödsfall – 12 elever och en lärare – samt 23 sårade. Efter dådet begick båda 
förövarna självmord.10  

Medan USA försökte förstå anledningarna bakom attackerna – som fick 
samlingsnamnet the tragic storm – gick ämnet varmt i media. Pojkarna bakom 
attacken i Mississippi påstods ha inspirerats av filmen Basketball Diaries, men de 
som låg bakom attacken i Arkansas hade enligt uppgift spelat sin beskärda del 
GoldenEye 007. Den attack som framför allt kopplades samman med datorspel var 
den som skedde i Colorado. Harris och Klebold ska ha varit besatta av spelet Doom, 
vilket de spelade varje eftermiddag. Doom är ett interaktivt spel som går ut på att 
döda så många mål som möjligt. Innan de anföll sina skolkamrater spelade de också 
in videofilmer i vilka de talade om sina planer inför attacken. I filmerna hörs Klebold 

                                                

 
 

 
10 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, 544. 
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säga ”I hope we kill 250 of you” medan Harris säger ”it’s going to be like fucking 
Doom” samt ”that fucking shotgun is straight from Doom”.11  

I efterdyningarna av dessa attacker följde rättsliga utredningar i vilka en rad 
amerikanska senatorer, ärkebiskopar, forskare och andra högt uppsatta personer 
uttalade sig om datorspelsindustrin. Många menade att flera spel borde förbjudas, 
eftersom de marknadsför våldsmässiga handlingar till unga människor.12 Det kanske 
mest anklagande utlåtandet kom från senator Kay Bailey Hutchinson: 
 

Modern video games are worse and more realistic than ever. An eight-year-old can 
sneak off into cyberspace, assume a new virtual identity, and commit ghastly acts of 
violence and brutality. With the touch of a button, our children can torture victims, rip 
out their hearts or spinal cords, and then wave the bloody debris above their heads.13 

 
Samtidigt som många försvarade datorspelsindustrin, särskilt företaget Nintendo, 
följde fler starka utlåtanden. Den då pensionerade överstelöjtnanten Dave Grossman 
jämförde datorspel med de simulatorer som vid tiden användes i utbildningssyfte 
inom den amerikanska armén. Han menade således att datorspel borde regleras på 
samma sätt som skjutvapen i USA.14 Kanske kan dessa händelser och utlåtanden 
förklara varför det finns så mycket fördomar mot datorspel, även om det säkerligen 
gjorde det även innan attackerna. De spel som diskuterades i utredningarna var dock 
spel som på ett eller annat sätt involverar skjutvapen och som spelas i 
förstapersonsvy; så kallade FPS-spel (eng. first person shooter). I denna studie 
diskuteras dock främst spel inom rollspels- och strategigenren, och även om de också 
kan involvera skjutvapen – och andra vapen – så är det inte i lika stor utsträckning 
som FPS-spel.  
 

3.3 Begreppsapparat 
Denna studie innehåller en rad centrala begrepp kopplade till datorspel och 
datorspelskultur. Dessa kan vara svåra att förstå om ingen ytterligare förklaring ges, 
och av denna anledning har en tabell utformats nedan i vilken dessa ord förklaras. 
 

Arkadspel Datorspel som körs i en spelautomat, alternativt 
ett elektromekaniskt spel, exempelvis 
flipperspel. 

Boss En bred beteckning som används i många roll- 
och plattformsbaserade spel och åsyftar en 

                                                
 

 
 
11 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, 545. 
12 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, 545. 
13 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, 546-547. 
14 Kent. Ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond – the story behind the 
craze that touched our lives and changed the world, 550-551. 
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datorstyrd spelare som spelaren får möta i slutet 
av ett spel eller en bana. 

Dungeon/instance Översätts ofta till instans på svenska och 
betecknar en avgränsad plats i spelet som flera 
spelare går in i tillsammans och bekämpar 
bossar.  

Extremspelare En person som spelar mer än genomsnittet och 
ägnar större delen av sin tid till att spela 
datorspel. 

FPS-spel FPS står för first person shooter (sv. 
förstapersonsskjutare) och betecknar spel där 
bildskärmen utgör spelarens synfält och där 
skjutvapen har en central roll. 

Gear Ett ord som kan jämföras med utrustning och 
vapen som spelaren utrustar sin karaktär med och 
som den får i belöning efter att ha klarat olika 
uppgifter.  

Grinda Detta betecknar en fas i spelet då spelaren spelar 
om gamla banor på nytt för att dennes karaktär 
ska utvecklas och bli bättre. 

Guild/klan En gemenskap eller allians av spelare som 
samarbetar vid olika spelmoment. 

Heroics En instans/raid som spelas på nytt fast med högre 
svårighetsgrad och högre belöning. 

Level Rollspel går ofta utefter ett levelsystem vilket 
innebär att spelkaraktären måste utvecklas till 
högre nivåer för att ta sig vidare i spelet.  

MMORPG MMORPG står för massively multiplayer online 
role-playing game och betecknar spel som World 
of Warcraft där ett stort antal spelare spelar 
online tillsammans.  

PvE PvE står för player versus environment och är en 
spelform innebär att spelare utför uppdrag och 
instanser tillsammans med andra spelare. 

PvP PvP står för player versus player och är en 
spelform som innebär att spelare tävlar mot 
varandra. 

Raida En raid avser en större samling spelare (10-25 
stycken) som tar sig an en instans med högre 
svårighetsgrad som kräver att spelarna uppnått 
en bestämd level. 

Rollspel Denna speltyp fokuserar på en spelkaraktär som 
spelaren styr. Ofta ligger rollspelen inom 
fantasygenren och bottnar i de klassiska 
bordrollspelen.  

Strategispel I ett spel av denna genre styr spelaren över flera 
enheter istället för en, och ofta är krig och 
samhällsuppbyggnad centralt.  

 

3.4 Presentation av spel 
I detta avsnitt presenteras kortfattat de spel som fått stort utrymme i denna uppsats. 
Detta har gjorts för att läsare som inte är bekanta med dessa spel bättre ska kunna 
förstå de diskussioner som förs kring dem senare i uppsatsen. 
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3.4.1 World of Warcraft 
Ett spel som fått särskilt stort utrymme i denna uppsats är World of Warcraft och av 
den anledning kommer detta spel här presenteras i syfte att läsaren ska kunna bilda 
sig en uppfattning om vad det är för typ av spel. World of Warcraft är ett spel 
utvecklat av Blizzard Entertainment. Spelet lanserades den 23 november 2004 och 
utvecklades från Warcraft-serien som är ett strategispel. Efter lanseringen så har det 
kommit ut ytterligare fem expansioner, något som vanligtvis innebär ny handling och 
nya uppdrag i spelet.15 World of Warcraft är av genren MMORPG vilket är en 
förkortning för massively multiplayer online role-playing game. Skillnaden mellan 
detta och ett vanligt multiplayerspel är att istället för att spela tillsammans med ett 
dussintal andra spelare finns det istället tusentals spelare online samtidigt att 
kommunicera och spela med. För att kunna spela spelet måste det finns tillgång till 
internet, men det innebär inte att du måste spela med andra personer då det finns 
mycket som kan utföras på egen hand. Däremot är en stor del av spelet utformas för 
att spelas i grupp.16 
 I World of Warcraft har varje spelkaraktär unika egenskaper. En magikers 
uppgifter är exempelvis att kasta kraftfulla besvärjelser på fiender. En 
krigarkaraktärs främsta uppgift är att gå in i närstrider och göra och ta emot skada. 
Vidare finns det karaktärer som har som uppgift att hela (eller heala) de andra 
karaktärerna så att de inte dör. I spelet finns det också två olika sidor att tillhöra. Den 
ena går under beteckningen Alliance och består av människor, alver och dvärgar. 
Den andra sidan kallas Horde och består av orcher, troll och alver. Dessa sidor delar 
en lång historia av krig mot varandra men också tillfällen då sidorna har fått 
samarbeta tillsammans mot fiender som hotat deras värld. Denna uppsats fokuserar 
mest på spelare som spelar PvE-delen i spelet, men många spelar också PvP. PvP står 
för player versus player och innebär att spelare tävlar mot varandra istället för att 
slåss mot datorstyrda fiender, som PvE går ut på. PvE-spel sker oftast i en dungeon 
eller raid. En dungeon är en är en plats i spelet där en grupp bestående av fem 
spelare har i uppgift att döda monster och bossar som är starkare än de som ens 
karaktär vanligtvis matchas mot. Belöningen vid ett lyckat resultat är bättre 
utrustning att utrusta sin spelkaraktär med. En dungeon eller raid går inte att klara av 
på egen hand utan det förutsätter samarbete.17  
 

3.4.2 Civilization IV 
Kevin Kee, Shawn Graham, Pat Dunae, John Lutz, Andrew Large, Michel Blondeau 
och Michael Clare har skrivit artikeln Towards a Theory of Good History Through 
Gaming, i vilken forskarna undersöker undervisning utifrån strategispelet 

                                                

 
 

 
15 World of Warcraft. Dungeons, Raids and Scenarios. http://eu.battle.net/wow/en/zone/#expansion=5 
[Hämtad 2015-01-06] 
16 World of Warcraft. What is World of Warcraft? http://us.battle.net/wow/en/game/guide/ [Hämtad 
2015-01-06] 
17 World of Warcraft. What is World of Warcraft? http://us.battle.net/wow/en/game/guide/ [Hämtad 
2015-01-06] 
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Civilization IV. I spelet intar spelaren rollen som en allsmäktig härskare vars syfte är 
att få sin civilisation att växa sig stor och mäktig. Spelaren måste således lära sig lösa 
problem. Exempelvis måste spelaren kunna reda ut problemet att få maten att räcka 
till sin armé, så att den kan ta sig vidare över kontinenten. Spelet präglas av 
dilemman som detta, och ett ytterligare exempel är valet att antingen satsa på 
kulturella aktiviteter eller teknologisk utveckling i sin civilisation Spelaren 
kontrollerar allt som sker i sin civilisation, och ser spelkartan ur ett 
uppifrånperspektiv. Civilization IV kommer med en rad olika spelbara civilisationer, 
från stenåldern till rymdåldern, och utgår från föreställningar, idéer, tekniska 
framsteg och dylikt från världens faktiska historia. Skillnaden är att spelaren får 
chansen att bygga upp en viss civilisation på nytt. Således funkar spelet som ett slags 
kontrafaktiskt facit; men ingen spelomgång är den andra lik, även om det är samma 
civilisation som väljs om och om igen.18 
 

3.5 Tidigare forskning  
Det finns omfattande tidigare forskning om datorspel i relation till lärande och 
utveckling av olika kompetenser och färdigheter. En stor del av forskningen vi 
kommit i kontakt med i samband med denna uppsats fokuserar dock på spel som 
utvecklats i utbildningssyfte. Eftersom denna studie utgår från kommersiella 
datorspel och dessas relation till socialt välmående och kunskapsmässig utveckling är 
det forskning om sådana spel som här presenteras.  
 

3.5.1 Jonas Linderoth 
En av Sveriges största namn inom datorspelsforskning är Jonas Linderoth, som sedan 
2004 är doktorand i pedagogik och sedan 2005 är professor vid Göteborgs 
universitet. I sin forskning intresserar han sig framför allt för digitala spel i relation 
till utbildning och rollspel.19 Linderoths kanske största bidrag till forskning är hans 
av handling Datorspelandets mening: bortom idén om den interaktiva illusionen. I 
den undersöker Linderoth hur barns och unga vuxnas interaktion påverkas vid 
datorspelande, vilka olika interaktionsvarianter som kan identifieras vid barns 
datorspelande samt vilken typ av mening som uppnås genom dessa olika 
interaktioner. Linderoth går också in på detaljer och talar mer i klartext när han 
förklarar vad datorspelaren lär sig av att spela och vad det finns för motivation att 
utnyttja datorspel som verktyg i undervisning.20  

                                                

 
 

 
18 Kevin Kee, Shawn Graham, Pat Dunae, John Lutz, Andrew Large, Michel Blondeau & Mike Clare. 
Towards a Theory of Good History Through Gaming. The Canadian Historical Review 90. Toronto: 
University of Toronto, 2009, 304. 
19 University of Gothenburg. Biosketch: Professor Jonas Linderoth. 
http://lincs.gu.se/members/jonas_linderoth [Hämtad 2014-12-15] 
20 Jonas Linderoth. Datorspelandets mening: bortom idén om den interaktiva illusionen. Göteborg: 
Acta Universitatis Gothoburgensis, 2004. 
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 Jonas Linderoth är ett namn som väldigt ofta återkommer i denna typ av 
forskning, och är således en forskare som vi har förlitat oss mycket på i denna 
uppsats. Han finns representerad som medforskare i en rad olika artiklar och andra 
skrifter som använts i denna studie, exempelvis Den kompetenta gamern: en 
konferens om ny mediekompetens, som är en rapport från Göteborgs universitet. 
Linderoth har även gjort en djupare inblick i spelet World of Warcraft, ett spel som 
för denna studie är väldigt centralt då det till en stor del behandlar social utveckling 
och kompetens. Detta förklaras ytterligare i resultatdelen. Linderoth står också som 
redaktör över antologin Individ, teknik och lärande, i vilken en rad stora forskare 
inom pedagogik har bidragit med kapitel, bland annat Roger Säljö och Hans Rystedt. 
Antologin som helhet redogör för hur IT används inom skolverksamhet, 
förskoleverksamhet samt i digitala läromedel. Den ger också en inblick i 
datorspelskulturen och presenterar hur den allt mer utvecklade tekniken resulterat i 
nya möjligheter för funktionshindrade personer. Det är en samling nyttiga texter, och 
författarna är inte rädda för att kritisera de allmänt vedertagna uppfattningarna som 
självklart finns gällande mötet mellan teknik och individ.21  
 

3.5.2 Harry J. Brown 
En annan som bedrivit forskning om datorspel användningsområde i 
undervisningssammanhang är Harry J. Brown. Brown är biträdande professor vid 
DePauw University i Indiana, USA och har skrivit boken Videogames and 
Education: Humanistic Approaches to an Emergent Art Form.22 Brown förklarar i 
sin text att datorspel och undervisning inte nödvändigtvis går emot varandra, istället 
menar han att det i datorspel finns politiska, etiska och religiösa diskurser som 
influerar vårt lärande, skapande och undervisning. Precis som Linderoth redogör 
även Brown för datorspelens allmänt uppfattade kontroversiella sfär och benar ut de 
främsta motiven bakom den kritik som datorspel har fått genom åren. Han riktar sig 
både till lärare, vårdnadshavare och personer som tycker om att spela datorspel. En 
viktig faktor till att vi valde att inkludera Browns forskning i denna studie är att han 
diskuterar datorspel med historisk anknytning och deras relation till undervisning. 
Han lyfter särskilt fram roll- och strategispel i denna kategori, vilket i sin tur är något 
som vi valt att undersöka i denna uppsats.23  
 
 
 
 
  

                                                

 
 

 
21 Jonas Linderoth (red). Individ, teknik och lärande. Stockholm: Carlssons bokförlag, 2009.  
22 DePauw University. Prof. Harry Brown Authors Videogames and Education. 
http://www.depauw.edu/news-media/latest-news/details/22231/ [Hämtad 2014-01-05] 
23 Harry J. Brown. Videogames and Education. Armonk, New York: M. E. Sharpe, 2008. 
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4 TEORETISKT PERSPEKTIV 
När det inom psykologi talas om kognitiv aktivitet – eller kognition – åsyftas de 
psykiska processer genom vilka en individ bearbetar alla de sinnesintryck som 
omvärlden skänker. Kognitionen utgörs av en rad beståndsdelar, såsom tänkande, 
uppfattning, problemlösning, reflektion, inlärning och minne. Den amerikanske 
behavioristen E. C. Tolman menade att dessa processer kan undersökas utan att de 
observeras på ett direkt sätt. En av hans främsta teorier säger att människor uppfattar 
omvärlden i form av en slags mental representation som han kallade kognitiva kartor. 
Genom dessa kartor förhåller sig både människor och djur till sin omvärld. Tolmans 
synsätt brukar betecknas som kognitiv behaviorism, och idag går fältet ofta under 
beteckningen kognitionsforskning.24 
 Tolman menade alltså att det alltid pågår någonting i människans medvetna, men 
han kom aldrig på vad som pågår eller hur det kunde utvecklas, men det gjorde 
däremot den schweiziske utvecklingspsykologen Jean Piaget. Han dedikerade en stor 
del av sitt liv åt att undersöka uppfattnings- och intelligensutveckling bland 
ungdomar. Han utgick från att tänkandet var en aktivitet som i sin tur utgick från 
kognitiva mönster som organiserar kunskap och avspeglar omvärlden. De kognitiva 
mönstren ser alltså olika ut beroende på vem som undersöks. Piaget menade alltså att 
världsuppfattningen förmedlas till individen via kunskap. Dessa kognitiva mönster 
utvecklas i takt med att barnet växer upp och utökar sitt möte med omvärlden, och 
Piaget förklarar därmed att kognitionen har betydelse för utvecklingen.25 
 Piagets utvecklingspsykologi kom också att bidra till det fält som senare kommit 
att kallas kognitiv psykologi. Den kognitivpsykologiska inriktningen intresserar sig 
för intellektuella processer, och det är därför som den placeras inom 
kognitionsforskning. Kognitionsforskning utforskar de inre processer som finns hos 
en individ, såsom uppfattning och bearbetning av sinnesintryck, minne, tänkande, 
planering, problemlösning och så vidare. Datorn spelar särskilt stor roll i den 
materialistiska avdelningen av kognitiv psykologi och forskning av det slaget kallas 
för informationsbearbetningsparadigm. Utgångspunkten i detta synsätt är att datorn 
hanterar kunskapsmässiga processer som upplevelser och minne, och detta kan i sin 
bidra till en större förståelse om hur den mänskliga kunskapen fungerar.26   
 När det i denna uppsats diskuteras om datorspels betydelse till framför allt 
kunskapsutveckling görs det ofta med ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vi 
upptäckte att flera delar i det material som valts ut för studien kopplar samman 
datorspelande med kognitiva färdigheter, och av den anledningen ansågs det nyttigt 
att introducera de kognitionspsykologiska idéerna.  
 

                                                

 
 

 
24 Gerd Christensen. Psykologins vetenskapsteori – en introduktion. Lund: Studentlitteratur, 2004, 
109. 
25 Christensen. Psykologins vetenskapsteori – en introduktion, 110. 
26 Christensen. Psykologins vetenskapsteori – en introduktion, 111-112. 
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5 METOD 
I detta kapitel presenteras den metod som använts för att studera det material som 
valts ut för studien. Denna del innehåller också ett avsnitt om etiska aspekter samt ett 
stycke där eventuell kritik mot valet av metod diskuteras. Det material som valts ut 
för studien är vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar som på något sätt 
behandlar ämnet kommersiella datorspel i relation till undervisning. Då vi pratar om 
specifika spel har också det vetenskapliga materialet kompletterats av sådant som 
behandlar spelet i fråga, ofta elektroniska sådana som hämtats från internet.  
 

5.1 Metodologiska överväganden 
Denna studie är en så kallad litteraturstudie, men begreppet litteraturstudie kommer 
med flera definitioner. Det finns tre olika typer av litteraturstudier: allmänna 
litteraturstudier, systematiska litteraturstudier samt begreppsanalys, och denna 
uppsats faller in i kategorin systematisk litteraturstudie. En systematisk 
litteraturstudie är ett bra tillvägagångssätt när det kommer till att söka svar på 
praktiska frågeställningar, exempelvis vad som fungerar bäst eller om det går att 
legitimera en viss undervisningsmetod genom forskningsresultat. Systematiska 
litteraturstudier förutsätter dock att det finns ett betryggande antal artiklar att 
använda sig av. Från dessa utvalda artiklar utgår slutsatser och bedömningar, och 
därför måste de vara av god kvalitet.27 Anledningen till att vi valde att göra en 
systematisk litteraturstudie är först och främst för att de frågeställningar som 
utarbetats för studien är praktiska sådana. De syftar till att undersöka datorspelandets 
positiva och negativa effekter på kunskapsutveckling och socialt välbefinnande, och 
kan följaktligen jämföras med att finna vetenskapligt stöd för en viss 
undervisningsform. Det ska dock poängteras att denna studies frågeställningar inte är 
helt och hållet praktiska sådana, eftersom de rör faktorer som uttrycker sig både 
praktiskt och teoretiskt. I syfte att ta reda på hur datorspelande påverkar dessa 
faktorer har vi granskat vetenskapliga artiklar och vetenskaplig litteratur relaterade 
till ämnet. Detta material lägger alltså grunden för denna studies resultat.  

Att göra en systematisk litteraturstudie kommer med en rad förpliktelser som The 
Campbell Collaboration sedan år 2000 har arbetat fram. Dessa gäller främst studier 
inom utbildning, juridik och arbete i det sociala fältet. I arbete med systematiska 
litteraturstudier måste fyra olika kriterier tillgodoses. Först och främst måste det på 
ett tydligt sätt redovisas hur artiklarna som används i studien har sökts fram och med 
vilka kriterier och avgränsningar, dessutom ska den strategi som använts under 
sökningen presenteras. Alla för studien utvalda artiklar ska vidare genomgå en 
systematisk kodning, och om flera små artiklar eller studier har använts ska 
metaanalys användas för att på ett övergripande sätt redogöra för dessas resultat. En 
skillnad mellan systematiska litteraturstudier och allmänna litteraturstudier är således 

                                                

 
 

 
27 Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & Yvonne Wengström. Systematiska 
litteraturstudier i utbildningsvetenskap – vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 
Stockholm: Natur & Kultur, 2013, 26-27. 
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att de förstnämnda har en tydligt presenterad metodanvändning och dessutom är 
öppna för granskning. All empiri som är av relevans för det utvalda temat ska – i 
grundtanken – inkluderas i den systematiska litteraturstudien. Alla studier inom ett 
valt ämne är av betydelse ska alltså ingå i en systematisk litteraturstudie, och genom 
dessa testas oftast antingen en enskild hypotes eller flera stycken.28 
 

5.2 Material, urval och avgränsningar 
Den litteratur som i denna uppsats undersöks och som ligger till grund för dess 
resultat utgörs av vetenskapliga artiklar i form av både digitala och fysiska utgåvor. I 
det inledande arbetet med denna uppsats fann vi det svårt att finna artiklar av 
vetenskaplig kvalitet som på ett direkt sätt behandlade temat datorspelande i relation 
till kunskapsmässig och social utveckling; särskilt svenska sådana. Det finns 
omfattande vetenskaplig litteratur som behandlar så kallade serious games – det vill 
säga datorspel som utvecklats i andra syften än just underhållning, bland annat 
undervisning – men eftersom våra frågeställningar utgår från kommersiella datorspel 
såg vi inget större värde i denna typ av forskning. Utöver detta kriterium har vi också 
avgränsat oss till spel som på ett eller annat sätt behandlar roll- och strategispel. 
Redan innan själva metodarbetet med uppsatsen började hade vi en uppfattning om 
att dessa två skulle bli bäst att utgå från när det gäller socialt välbefinnande 
respektive kunskapsmässig utveckling. Samtidigt kände vi att det var nödvändigt att 
göra avgränsningar inom datorspelens genrer, annars hade studien blivit för 
omfattande. Inledningsvis ville vi undersöka svensk forskning i så stor utsträckning 
som möjligt, men insåg tidigt att vi måste komplettera med engelskt material. Vi 
lyckades finna två engelska artiklar som inledningsvis lät mycket lovande och som vi 
bestämde oss att använda oss av: 
 

Databas Söktermer Avgränsningar Träffar Författare Titel 

Academic 
Search Elite 
(EBSCO) 

Education* 
Computer* 
Video* 
Game* 
History* 
Learn* 
Teach* 
Civilization* 

Peer reviewed 
PDF full text 

4 Martin A. 
Wainwright, 
2014 

Teaching 
Historical 
Theory 
Through 
Video Games 

Academic 
Search Elite 
(EBSCO) 

Education* 
Computer* 
Video* 
Game* 
History* 
Learn* 
Teach* 

Peer reviewed 
PDF full text 

4 Kevin Kee, 
Shawn 
Graham, Pat 
Duane, John 
Lutz, Andrew 
Large, Michel 
Blondeau & 

Towards a 
Theory of 
Good History 
Through 
Gaming 

                                                

 
 

 
28 Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & Yvonne Wengström. Systematiska 
litteraturstudier i utbildningsvetenskap – vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar, 
27-28. 
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Civilization* Mike Clare, 
2009 

 
Utöver dessa två var det problematiskt att finna användningsbara artiklar från de 
databaserna vi sökte igenom. Bortsett från EBSCO, som redovisas i tabellen ovan, 
gjordes även omfattande sökningar med samma eller liknande söktermer (samt dess 
svenska motsvarighet) i ERIC, OneSearch, SwePub samt Linnéuniversitetets 
Artikelsök, utan resultat som vid snabb granskning gav intrycket av att vara relevant 
att använda. Under artikelsökningsarbetet fördes loggbok liknande den tabell som 
presenteras ovan för att hålla ordning i vilka söktermer som tillämpades, men ju fler 
söktermer som lades till eller byttes ut desto färre blev sökträffarna. De söktermer 
som presenteras ovan är de som ledde till mest relevant resultat, och artiklarna som 
de ledde oss till visade sig vara väldigt användbara. Forskning om datorspelande och 
lärande är dock någonting som vi förstått är ganska nytt och outvecklat, och kanske 
kan detta förklara varför det ännu inte finns så mycket att hämta. Vi kan dessutom 
konstatera att det framför allt är engelska artiklar som står att finna när forskning av 
denna typ eftersöks.  
 Eftersom det var problematiskt att finna artiklar av relevans i databaserna riktades 
sökningens fokus till universitetets bibliotekskatalog, där vi använde liknande 
söktermer som i tabellen ovan. Då vi redan innan arbetet med uppsatsen fått tips från 
universitetet att söka upp Jonas Linderoths forskning kring datorspelande och 
pedagogik blev han en slags utgångspunkt i en stor del av sökningen. Ett kriterium vi 
använde i denna del av sökningsprocessen var att endast använda oss av forskning 
som lagts fram av personer som har doktorerat och innehar tjänster vid universitet. I 
samband med sökningarna fick vi alltså granska författarna bakom sökträffarnas 
resultat.  

När vi fann ett material som lät relevant granskade vi dess abstrakt och kollade 
över innehållsförteckningen som första steg. Om materialet innehöll delar som vi 
ansåg kunde användas i uppsatsen granskades materialet vidare in i kapitlen och de 
enskilda delarna, och det är detta material som till slut kom att ingå i studien. I 
arbetet med att finna material till denna uppsats har alltså inte hela artiklar – 
åtminstone inte hela avhandlingar – inkluderats, just eftersom de tenderar att spänna 
över ett stort och komplext område. Därför har de intressanta och relevanta delarna 
valts ut för studien. Harry J. Brown skriver exempelvis översiktligt om datorspel och 
undervisning i Videogames and Education, men det som för denna uppsats var ett 
verkligt intresse var hans kapitel om roll- och strategispel. Därför var det de delarna 
som valdes ut till denna studie. På samma sätt har särskilda delar sållats ut från 
Linderoths forskning. Det finns ingen anledning att börja prata om en annan typ av 
spel när vi valt att utgå från roll- och strategispel. 
 

5.3 Etiska och källkritiska överväganden 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström förutsätter arbetet med 
litteraturstudier att det tagits hänsyn till etiska reflektioner innan materialet används i 
studien. En rad självklara punkter presenteras, såsom att det är otillåtet att fuska eller 
på annat sätt uppnå resultat på ett ohederligt sätt. De artiklar och texter som valts ut 
för studien ska vara vetenskapligt granskade, vilket vi har tagit hänsyn till när vi sökt 
fram materialet som använts för denna studie. De som utför studien får heller inte bli 
för partiska inför studiens tes; både för- och nackdelar måste tas upp, vilket också har 
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tagits i anspråk i denna uppsats. Om en litteraturstudie endast syftar till att framhäva 
de positiva sidorna av en hypotes betraktas detta som oetiskt.29 
 Studier som baserar sig på intervju- eller enkätbaserade undersökning ska också 
verka för att skydda de deltagande informanternas identitet. Denna uppsats 
presenterar forskning som redan gjorts, och som senare analyserats, så vi har inga 
individer att skydda. Däremot har det kontrollerats att de författare som ligger bakom 
de intervjubaserade undersökningar som inkluderats i studien har tagit hänsyn till 
detta. De måste kunna garantera att de som medverkat i studien inte utsätts för några 
problem för att de gör det samtidigt som de måste kunna komma fram till en slutsats 
och redogöra för deras slutsatser på ett effektivt sätt.30 I de intervjubaserade studier 
som använts för denna uppsats redovisas inga personnamn, orter, skolor eller något 
annat som på något sätt kan koppla en individ till undersökningen. Deltagandet har 
varit ett val som informanterna tagit själva och de har således inte tvingats delta i 
undersökningarna. 
 Något som kan uppfattas som problematiskt i denna studie är att Jonas Linderoths 
forskning blivit väldigt framstående i resultatdelen. Detta var inget som gjordes 
medvetet, men ju längre arbetet med uppsatsen pågick desto mer kom vi att förlita 
oss på honom och hans forskning av den enkla anledningen att han behandlade de för 
denna uppsats mest relevanta teman. Det skulle kunna ses som ett källkritiskt 
problem att använda sig så mycket av en enskild forskares material, men eftersom 
Jonas Linderoth är Sveriges mest ledande forskare när det kommer till kommersiella 
datorspel och undervisning såg vi inget direkt alternativ; åtminstone inte något bättre. 
Som tidigare nämnt är forskning om kommersiella datorspels relation till 
undervisning och utveckling av sociala färdigheter ett relativt litet forskningsfält – 
särskilt i Sverige – och därför blev det på detta vis. Men det stora användandet av 
Linderoths material kom ändå med ett större källkritiskt ansvar. Eftersom Linderoth 
själv spelar datorspel kan det säkert uppfattas som att han är partisk i sina 
redogörelser. Vi har koncentrerat oss på detta och upptäckte att så inte var fallet. 
Linderoth redogör på ett objektivt sätt datorspelens betydelse för exempelvis skolan.  
 
 
 
 
 

                                                

 
 

 
29 Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & Yvonne Wengström. Systematiska 
litteraturstudier i utbildningsvetenskap – vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar, 
69. 
30 Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & Yvonne Wengström. Systematiska 
litteraturstudier i utbildningsvetenskap – vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar, 
141. 
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6 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras det forskningsresultat vi valt att inkludera i studien, vilket 
senare analyseras i avsnitt 7. För enkelhetens skull har resultatet delats upp i två 
underrubriker: rollspel och strategispel. Resultatet är dock inte låst till dessa två 
speltyper – andra kan förekomma – men det är dessa två genrer som främst kommer 
att tas upp som exempel.  
 

6.1 Rollspel 
Rollspelens representant utgörs framför allt av World of Warcraft. När vi presenterar 
och senare diskuterar rollspel kommer detta ske framför allt utifrån en social 
infallsvinkel. Rollspel är utmärkta att relatera till datorspelandets effekter på socialt 
liv, socialt välbefinnande och social utveckling, eftersom de ofta spelas ihop med 
andra medspelare. 
 

6.1.1 Tidsaspekten 
Linderoth ligger bakom en studie om spelet World of Warcraft, och liknar sin egen 
roll i undersökningen vid en antropolog som studerar en främmande kultur, det vill 
säga den datorspelskultur som omringar spelet. Linderoth använder uttrycket 
extremspelare när han talar om de individer som han kom i kontakt med under 
arbetet med undersökningen. Dessa unga vuxna har intervjuats genom kvalitativa 
djupintervjuer, och den största frågan behandlade hur spelet hade påverkat deras 
vardagsliv. Linderoth har också tagit reda på persondetaljer om de individer som 
ingick i studien. Han förklarar hur han kommit i kontakt med spelarna och 
presenterar dem. Han har låtit alla deltagare berätta om sig själva; hur deras familj 
ser ut, vad de har för framtidsdrömmar och dylikt. Linderoth har även sett bilder på 
de olika spelarna och vet alltså hur de ser ut i verkligheten, och att han vet så mycket 
om spelarna, deras familjer och varifrån de kommer beskriver han som ganska unikt. 
Däremot används inte personernas riktiga tilltalsnamn i undersökningen, utan det är 
deras spelkaraktärers alias som används. En manlig persons spelkaraktär är kvinnlig 
och heter Carrie i spelet, och det är således det namnet som används i studien, för att 
ta ett exempel. För en utomstående kan detta framstå som udda, men Linderoth 
menar att det inte är alls konstigt i spelkulturen.31 

Fortsättningsvis förklarar Linderoth att spelet kan vara väldigt tidskrävande för 
den som spelar det. Han berättar om en egen upplevelse då han efter en lång dag kom 
hem och ville slappna av med att spela just World of Warcraft. När han loggar in i 
spelet upptäcker han att hans vänner redan är i full färd med att utföra ett 
speluppdrag. Just detta uppdrag är begränsat till fem deltagare, och kvoten är redan 
fylld och Linderoth kan således inte vara med. För att förtydliga kan ett sådant här 

                                                

 
 

 
31 Jonas Linderoth. Datorspelens fängslande kraft. I Den kompetenta gamern: en konferens om ny 
mediekompetens. Rapport från nordiskt kulturforum 23 november 2007. Göteborg: Nordicom-
Information, 2008: 2, 15. 
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uppdrag gå ut på att deltagarna tar sig ner i en så kallad dungeon och ta sig längre 
och längre in i denna genom att besegra fiender som kommer i ens väg. Klarar 
deltagarna av uppdraget belönas de med olika delar av rustning, vapen och föremål (i 
spelet kallat gear) som spelkaraktären sedan utrustas med i syfte att göra den 
starkare. Linderoth beskriver att han kände sig exkluderad och utanför när han insåg 
att han inte kunde delta i uppdraget, men att han samtidigt inte kunde bli arg på de 
andra spelarna då de inte kunde veta att han skulle logga in just den dagen. Han 
beskriver hur han sedan frågade sina vänner som var online i spelet om de skulle 
kunna tänka sig att göra ett annat uppdrag med honom efter det att dem är klara, 
vilket innebär att han måste vänta två timmar. Istället bestämmer han sig för att hitta 
andra spelare att göra uppdraget med, och efter en timme har han hittat fyra spelare 
att spela med. När uppdraget påbörjas uppstår dock ett stort problem: de är inte 
samspelta och spelet går inte som förväntat. Efter två timmar av misslyckade försök 
bestämmer de sig för att ge upp. Nu har det gått sammanlagt fyra timmar från det att 
Linderoth loggade in i spelet och han har varken uppfyllt något eller haft roligt under 
tiden som gått.32  

Det Linderoth förklarar är att spelet kan vara tidskrävande trots att man egentligen 
inte utför något i spelet, eller ens spelar över huvud taget. World of Warcraft 
påverkar också det vardagliga livet, enligt honom. Han berättar att om han ska sätta 
sig ned och skriva en artikel på sin dator resulterar det ofta i att han loggar in i spelet 
med motiveringen att han bara ska hälsa på sina vänner. När han kommer in i spelet 
får han ett varmt välkomnande och hans vänner berättar att de ska ut på ett uppdrag 
men saknar en spelkaraktär med de specialegenskaper som just Linderoths karaktär 
besitter. Linderoth väljer således att inte skriva artikeln, istället spelar han med sina 
vänner. Glädjen över att fylla en funktion i en grupp är helt enkelt större än att skriva 
en artikel, oavsett om den är viktig eller inte, enligt Linderoth.33  

Linderoth lyfter fram ytterligare ett exempel som också är tidsrelaterat. Carrie, 
spelkaraktären som nämndes tidigare, reser iväg på semester under två veckor och 
har under denna tid inte tillgång till internet. Linderoth berättar att under den tid 
Carrie var borta så har han och de andra som ingår i deras guild gjort så många 
uppdrag att de fått tillräckligt med belöningar för att kunna ta sig till nästa 
svårighetsgrad i uppdragen. I World of Warcraft kallas detta för heroics, och det 
innebär att spelarna ska ta sig igenom samma dungeons fast med svårare motstånd 
och därmed bättre belöningar. Detta får förödande konsekvenser för Carrie då de 
andra i guilden nu har bättre utrustning än henne. För att hon ska kunna få den 
utrustning som krävs för att kunna delta på den högre nivån måste hon alltså göra de 
uppdrag som de andra redan gjort. Linderoth beskriver stämningen i guilden som 
lustig. De skulle kunna hjälpa Carrie att ta sig igenom uppdragen men för deras egen 
skull skulle det inte gagna deras karaktärer på något sätt. Det skulle ta lång tid och 
eftersom de flesta inblandade har arbeten att tänka på sker spelsessionerna mest på 

                                                
 

 
 
32 Linderoth. Datorspelens fängslande kraft. I Den kompetenta gamern: en konferens om ny 
mediekompetens, 15. 
33 Linderoth. Datorspelens fängslande kraft. I Den kompetenta gamern: en konferens om ny 
mediekompetens, 15. 
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kvällarna, så det blev en komplicerad situation när Carrie hade varit frånvarande i två 
veckor. Till slut kom dock Carrie med en egen lösning; hon tog ledigt från jobbet i 
två dagar för att kunna spela ifatt. Med detta får vi en inblick i hur viktigt det är för 
spelarna att ständigt vara närvarande och delaktiga i spelet för att spela.34 

I sin studie Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och erfarenheter 
har Ulrika Bennerstedt och Jonas Linderoth låtit ungdomar berätta om sitt spelande 
av World of Warcraft. För att ta reda på detta har intervjuer med elever från tre olika 
skolor gjorts; nio killar och en tjej. Obalansen i könsfördelningen beskrivs som 
problematiskt samtidigt som det speglar bilden av ett spel där majoriteten av spelarna 
är män. Informanterna spelar också många andra spel, och vissa har även andra 
intressen som fotboll, kampsport och musik. I studien som genomfördes används 
pseudonymer för att skydda personernas identitet.35  

I ett stycke får ungdomarna själva beskriva vad som är den största problematiken 
med deras spelande, vilket visar sig vara tidsaspekten som vidare resulterar i en hel 
del konflikter med deras vårdnadshavare. För att förstå det tidsrelaterade problemet 
räcker det inte med att förstå att det tar tid att spela, utan under vissa delar av spelet 
måste spelare fokusera all sin uppmärksamhet på spelet. En av informanterna, som 
kallas Christoffer, lyfter särskilt fram spelläget PvE som tidskrävande. PvE är en 
spelform som spelas ihop med flera andra medspelare som tillsammans strävar mot 
att döda en datorstyrd boss. Detta innebär att spelare måste vara tillgänglig och lägga 
all sin tid på spelet, ofta fyra kvällar i veckan berättar informanten. Detta uppfattas 
av honom som ett problem, och detta har varit en orsak till att han slutat spela ett 
antal gånger eftersom spelet tvingade honom att tacka nej till andra saker. Ett annat 
problem relaterat till tidsaspekten, som också ofta är en källa till föräldrakonflikter, 
är uppfattningen om att det går att pausa spelet. World of Warcraft är ett onlinespel 
som pågår hela tiden vare sig du som spelare är inloggad eller inte.36 

Ett särskilt problem som informanterna tar upp är sena kvällar. De berättar att för 
vissa av dem kan det bli väldigt sent även om de har skola dagen efter. En del 
berättar att de sena kvällarna inte alltid beror på att de spelat, utan att de mest har 
umgåtts inne i spelet. Edward förstår själv att detta är dåligt och hans skolarbete har 
blivit lidande av detta. Något som flera informanter menar bidrar till sena kvällar är 
om man raidar. Detta är något som ingår vid PvE-spelande, och går ut på att en grupp 
spelare tillsammans ska ta död på en boss. En av informanterna, John, berättar att 
man som spelare får anpassa sig till den tid det tar att slutföra raiden. John förklarar 
att han oftast anpassar sig men att han brukar förklara att han inte vill spela senare än 
elva på kvällen. Ibland händer det dock att raiden misslyckas och får göras om, vilket 
resulterar i att raiden inte slutförs förrän kanske klockan ett på natten istället. Detta 
uppskattades inte av Johns vårdnadshavare, men samtidigt menar han att när han 

                                                

 
 

 
34 Linderoth. Datorspelens fängslande kraft. I Den kompetenta gamern: en konferens om ny 
mediekompetens, 15-16. 
35 Ulrika Bennerstedt & Jonas Linderoth. Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och 
erfarenheter. Nytryck. Stockholm: Statens medieråd, 2012, 23. 
36 Ulrika Bennerstedt & Jonas Linderoth. Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och 
erfarenheter. Nytryck. Stockholm: Statens medieråd, 2012, 26. 
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suttit så länge så har han varit extra noga att ställa klockan och se till att komma upp 
ur sängen i tid. Han har aldrig kommit för sent till skolan.37 
 

6.1.2 Det sociala välbefinnandet 
Linderoth beskriver hur media målar upp en bild av datorspelmissbrukaren sittandes 
i ett nersläckt pojkrum och spelar dygnet runt. Framför datorn slösar datorspelaren 
bort sitt liv. I extrema fall – dock inte sällsynta – har paralleller dragits mellan World 
of Warcraft och heroinmissbruk. Linderoth menar att datorspelsberoende är ett 
problematiskt begrepp och att det inte går att jämföra med missbruk av annan 
karaktär då det inte finns någon klar forskning som ger belägg för begreppet. Han 
lyfter fram ett forskningsprojekt vid namn Deadalus-projektet som enligt Linderoth 
är det mest ambitiösa forskningsprojekt som gjorts på området onlinerollspel. I denna 
studie kommer forskaren Nick Yee fram till att spelandet kan bli en tillflyktsort från 
en problematisk vardag. Med detta menar Linderoth att datorspelandet inte kan ses 
som en direkt orsak till en persons problem, utan mer som ett symptom. Han drar 
även likheter mellan dagens syn på datorspelande människor och de reaktioner som 
uppstod när böcker på allvar började spridas runt om i Europa. Då talades det om 
läsmani, som man på den tiden uppfattade som ett hot mot befolkningen. Människor 
som drabbades av läsmani beskrevs som lata medborgare, och personer som läste för 
mycket fick för höga livsambitioner och drömmar som var direkt skadliga för 
individen i fråga.38  

Bilden av ungdomar som sitter i mörka ostädade rum är inte en helt rättvis sådan, 
menar Linderoth. Den är inte helt orimlig, då det i vissa fall finns både ostädade rum, 
skolk och bristande hygien inblandat, men det mest allvarliga problemet uppstår 
enligt Linderoth när vårdnadshavare förbiser sina barns datorspelande. Bortsett från 
dessa problem kan spelandet utgöra en otrolig möjlighet i det sociala livet. Linderoth 
har intervjuat en extremspelare som han själv har spelat med, vars alias är Zendia. 
Bakom smeknamnet finns en 27-årig tvåbarnsmor från Danmark. Zendia har 107 
dagar spelade under åtta månaders tid på sin karaktär, vilket motsvarar 2568 timmar. 
Zendia är sjukskriven och väntar på att få besked om att bli sjukpensionär. Hon själv 
beskriver sitt spelande som något hon gör för att komma i kontakt med andra 
människor, och när hon spelar så glömmer hon bort den ständiga smärtan hon har. 
Zendia har enligt Linderoth inte upplevt att hon fått några problem genom sitt 
spelande, men visst har hon haft dåligt samvete när spelandet resulterat i att hon sagt 
nej till andra saker.39 

En av informanterna ur Bennerstedts & Linderots studie, Peter, berättar att World 
of Warcraft är ett speciellt spel mot andra eftersom det finns ett behov av 
samhörighet. Spelarna träffas i spelet och kommunicerar med varandra. Peter menar 

                                                

 
 

 
37 Ulrika Bennerstedt & Jonas Linderoth. Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och 
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38 Linderoth. Datorspelens fängslande kraft. I Den kompetenta gamern: en konferens om ny 
mediekompetens, 18. 
39 Linderoth. Datorspelens fängslande kraft. I Den kompetenta gamern: en konferens om ny 
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att han i andra spel bara kommunicerar med medspelare någon enstaka gång, men i 
World of Warcraft är det självklart. Peter betraktar de vänner han mött i spelet som 
verkliga vänner och att han periodvis har umgåtts mer med dem online än vad han 
umgåtts med vänner utanför datorspelets värld. Magnus beskriver den sociala biten 
som mycket viktig för honom när han spelar. Han berättar att när han ska spela så är 
det viktigt för honom att det finns vänner online som han kan prata med under tiden. 
Om inga vänner är online spelar han inte. För två år sedan stängde han av 
spelmusiken och lyssnar istället på annan musik när han spelar, och detta tyder enligt 
Bennerstedt & Linderoth att hans spelupplevelse handlar mer om social kontakt än 
om estetik. Den sociala drivkraften visar sig också på andra sätt. Larry, som slutade 
spela spelet i några månader tog upp det igen efter att hans vänner börjat spela. 
Bennerstedt & Linderoth förklarar att spelet har en stor roll i det sociala livet även 
när ungdomarna inte spelar. Under exempelvis raster så är spelet ett vanligt 
konversationsämne mellan klasskompisar och vänner.40 

Informanten Peter berättar om hur grupptrycket har påverkat honom till att spela. 
Han berättar att han var en nyckelperson i sin guild och att detta kom med ett pris. 
Han blev tvungen att följa med på alla raider och detta resulterade i att han tvingades 
spela varje kväll i veckan. Peter förklarar att som nyckelperson i en guild får man 
tillgång till de bästa belöningarna som tilldelas gruppen efter en raid, och detta var en 
bidragande orsak till att Peter inte ville säga nej till att spela varje kväll. Om han inte 
ställde upp fick han skuldkänslor eftersom de andra behövde honom för att få tag i 
kvalitetsutrustning. Men under ett jullov blev det för mycket för Peter och han ljög 
för sina vänner och sa att han skulle resa bort under julen, och därför kunde han inte 
spela. Efter lovet ljög han igen, och förklarade att han hade börjat spela fotboll och 
därför inte kunde spela mer. Det är tydligt att det är grupptrycket som gör att Peter 
inte vågar säga ifrån och istället hittar på ursäkter.41 

För de som spelar World of Warcraft går spelet till stor del ut på att skaffa den 
bästa utrustningen till sin karaktär i spelet. När en spelare har lyckats få tag i denna 
utrustning belönas spelaren med ett bra rykte. Detta är det spelarna strävar efter och 
som Bennerstedt & Linderoth beskriver som statusjakt. Just denna statusjakt kan leda 
till att spelandet ökar hos ungdomar. Något som framgår ur ungdomarnas egna 
berättelser är att just statusjakten kan bli större hos individer med låg status. Flera av 
informanterna berättar om personer som de upplever som mobbade i skolan och som 
har skapat sig en hög med status i spelet för att kompensera för sin lägre sociala 
status utanför spelvärlden. I spelet kan dessa personer vara någon som de inte lyckas 
vara utanför spelet, även om de vill. I exempelvis skolan kan en person dömas för 
ens utseende eller tal, men i spelet har inte det någon betydelse. Där handlar det 
snarare om personlighet och styrkor.42 
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6.1.3 Familjerelationer 
Bennerstedt & Linderoth har identifierat flera problem som de stött på när de pratat 
med ungdomarna som spelar, bland annat konflikter med vårdnadshavare. Som vi 
redan nämnt har dessa konflikter mycket med tid att göra men de kan också handla 
om vem som ska ha tillgång till familjedatorn. Vissa informanter menar också att 
deras vårdnadshavare inte anser att spelet är en meningsfull sysselsättning. Två av 
informanterna berättar att vårdnadshavarna ofta sätter upp tidsgränser för hur mycket 
de får spela, gränser som enligt informanterna är omöjliga för att kunna spela spelet. 
En informant, kallad Edward, beskriver att hans vårdnadshavare säger att han får 
spela i en timme, och detta menar han är omöjligt då det tar 20 minuter att ta sig till 
den plats som uppdraget sker på i spelet. Dessutom värderas chatstunderna med 
vännerna och det tar också tid. Någonstans visar detta på en okunskap om spelet från 
vårdnadshavarnas sida. De förstår helt enkelt inte hur mycket tid som faktiskt krävs 
för att spela spelet.43 

Ett annat problem som beskrivs av informanterna är att spelet inte uppfattas som 
en meningsfull sysselsättning enligt dem, och ofta uppmanar vårdnadshavarna dem 
att engagera sig i andra aktiviteter. En informant vid namn John berättar att hans 
vårdnadshavare ofta säger att han ska läsa en bok istället för att spela, och John själv 
beskriver problemet som att det inte är riktat mot World of Warcraft specifikt, utan 
mot datorn i allmänhet. Det här med att läsa en bok menar informanten berodde på 
att de inte kunde komma på något bättre. John följde upp med att fråga dem hur 
socialt det är att läsa en bok, vilket de inte hade ett bra svar på. En annan informant 
som kallas Michelle berättar att hennes pappa har problem med hennes och hennes 
systers spelande. Hon menar att problemen började när hon och systern fick varsin 
egen dator mot pappans vilja. Michelle själv menar att det inte är datorn som är 
problemet, utan just spelet World of Warcraft. Enligt henne tror hennes pappa att de 
leker när de sitter vid datorn, och att detta inte är en meningsfull sysselsättning. 
Michelles pappa sitter också mycket vid datorn men ägnar sin tid åt att ladda ned 
filmer och musik samt köpa och sälja saker på Tradera. Sett utifrån Michelles 
perspektiv är det lika mycket lek som att spela World of Warcraft och detta är även 
hennes främsta argument när konflikterna uppstår. Hennes pappa bemöter dock 
argumentet med att spelandet rubbar deras sömn och skolarbete vilket Michelle inte 
håller med om.44 

En annan informant ur Bennerstedts & Linderoths studie, kallad Magnus, har 
tänkt mycket på vårdnadshavarnas kritik mot spelet och att de kallar det för en 
meningslös sysselsättning. Magnus berättar att sommaren efter att spelet kom ut så 
spelade han väldigt mycket, vilket hans mamma såg som problematiskt. Hon menade 
att Magnus inte hade något liv när han ägnade så mycket tid till att sitta vid datorn 
istället för att vara ute i den friska luften. Magnus besvarade mammans utlåtande på 
följande vis:  

                                                
 

 
 
43 Ulrika Bennerstedt & Jonas Linderoth. Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och 
erfarenheter. Nytryck. Stockholm: Statens medieråd, 2012, 27. 
44 Ulrika Bennerstedt & Jonas Linderoth. Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och 
erfarenheter. Nytryck. Stockholm: Statens medieråd, 2012, 30-31. 
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Då kom jag på det här, va fan, om jag är ute och andas frisk luft så har jag ett liv? Men 
är det inte egentligen livet när hjärtat slår? Jag förstår inte hur man kan definiera vad det 
egentligen är att ha ett liv.45 

 
Magnus förklarar sedan att hans vänner som han fått genom spelet bry sig lika 
mycket om honom som hans riktiga vänner gör i verkliga livet. Sedan berättar 
Magnus om hur vårdnadshavarna inte reflekterar kring sin egen användning av 
media. Här går det att utläsa att Magnus har liknande erfarenheter som Michelle 
beskrev ovan. Magnus berättar hur hans mamma ofta säger att han istället för att sitta 
framför datorn borde kolla på TV med den övriga familjen. Magnus menar att detta 
är vårdnadshavarnas uppfattning om att vara social. Men för Magnus är inte detta 
socialt alls, och han beskriver det som att de sitter där i soffan framför TV:n utan att 
varken prata eller titta på varandra. I Magnus värld är det oförståeligt hur detta kan 
uppfattas vara mer socialt än att spela och chatta med vänner.46  

En som har en liknande bild av detta problem är Edward. Han förklarar att han 
förstår konflikterna som uppstår eftersom hans generation förmodligen är den första 
som spelar så pass seriöst och detta är någonting nytt för vårdnadshavarna. Han 
berättar att hans mammas kille inte kan förstå hur han kan betala för att spela spelet 
och att han kastar bort sitt liv. Men så ser inte Edward på saken, han blir lycklig av 
att spela det och det är värt pengarna. Edward jämför betalningen av spelet med att 
gå på krogen och köpa fyra shots en kväll.47  
 

6.2 Strategispel 
Strategispelens representant utgörs framför allt av Civilization IV. I detta avsnitt har 
vi haft datorspelandets kunskapsmässiga effekter i fokus, alltså vad som går att lära 
av att spela datorspel. Strategispel är en unik genre då många spel vilar på historiska 
teman, vilket vi utnyttjat i och med att vi själva blir behöriga att undervisa i ämnet 
historia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 
 

 
45 Ulrika Bennerstedt & Jonas Linderoth. Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och 
erfarenheter. Nytryck. Stockholm: Statens medieråd, 2012, 31. 
46 Ulrika Bennerstedt & Jonas Linderoth. Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och 
erfarenheter. Nytryck. Stockholm: Statens medieråd, 2012, 31. 
47 Ulrika Bennerstedt & Jonas Linderoth. Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och 
erfarenheter. Nytryck. Stockholm: Statens medieråd, 2012, 32. 
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6.2.1 Kunskapsmässig utveckling 
En recensent vid namn Niall Ferguson har granskat ett liknande spels lärandefaktorer 
utifrån ämnet historia, och förklarar att spel som Civilization IV är ett bra 
tillvägagångssätt i syfte att introducera och intressera ungdomar för ämnet. Det är ett 
sätt för ungdomar och barn att återuppleva historien genom medier som de är 
bekanta med, och oftast behärskar väl. Ferguson menar att det är de individer som 
spelade datorspel på åttio- och nittiotalet som har vuxit upp och nu söker en djupare 
förståelse av den värld vi lever i, och att de i första taget kanske inte läser en bok, 
utan får ut mer av att spela datorspel med historisk anknytning.48 

Civilization IV är en av världens bäst säljande spelserier; bara år 2007 resulterade 
det i intäkter så stora som 9,5 miljarder dollar, enbart i USA. Kee med flera 
framhäver med entusiasm hur datorspel når ut till folk, särskilt unga människor. De 
menar att historiker borde ta dessa spel i bemärkelse, just för att skolelever lär sig 
något medan de spelar dem. Även spel som inte utformats för användning i 
undervisning har ett stort värde när det kommer till lärande. När Sid Meier 
utvecklade Civilization IV gjorde han inte det i syfte att skapa ett undervisningsspel i 
den bemärkelsen att spelaren lär sig faktisk historia. Meier själv tillskriver nämligen 
ordet undervisning en nedsättande ton, och menar att det finns en skillnad mellan 
undervisning och lärande. Undervisning är generellt sett någonting som är rätt 
tråkigt, enligt honom, medan lärande kan vara väldigt spännande. Hans mål med 
projektet var att skapa ett spel, baserat på historia, i vilket lärandeprocessen är en del 
av det roliga. Han förklarar hans uppfattning om lärande respektive undervisning och 
menar att lärande karaktäriseras av att individen i fråga kontrollerar sitt eget lärande 
och bestämmer själv vad han eller hon vill lära sig. Vid undervisning är det däremot 
redan förutbestämt vad personen i fråga ska lära sig då det finns en given läroplan 
och styrdokument. Lärandet blir per automatik ett måste för ungdomar, vilket kan 
leda till bristande motivation, menar Meier.49  

Att datorspel är ett effektivt verktyg när det kommer till att lära ut komplicerade 
historiska skeenden och teorier till unga elever styrks också av A. Martin 
Wainwright, som har skrivit artikeln Teaching Historical Theory Through Video 
Games. Han menar att i samband med datorspelande lär sig elever att med ett kritiskt 
förhållningssätt analysera det historiska materialet i det spel som spelas. Vissa elever 
kan på detta sätt utveckla sitt kritiska tänkande på ett sätt som de kanske inte hade 
gjort i en mer konventionell undervisningsform. Datorspel är unika på det sättet att 
de erbjuder en möjlighet för eleven i fråga att både forma den historia som 
presenteras i spelet som dess faktiska motsvarighet. De flesta elever tycker också 
enligt Wainwright bättre om att aktivera sitt lärande genom dessa nyare metoder, 
vilket inte låter särskilt märkligt.50 En elev utvecklar sitt eget sätt att läsa och förstå 

                                                

 
 

 
48 New York Magazine. How to Win a War. http://nymag.com/news/features/22787/ [Hämtad 2015-
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49 Kee, Graham, Dunae, Lutz, Large, Blondeau & Clare. Towards a Theory of Good History Through 
Gaming, 305. 
50 A. Martin Wainwright. Teaching Historical Theory Through Video Games. History Teacher, vol. 
47, nr. 4, 579-612. Akron, Ohio: University of Akron, 2014, 603. 
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historia, och detta är något som lärare och samhället måste uppmuntra eleverna till, 
menar Kee med flera. En elev måste inte använda traditionella hjälpmedel – 
exempelvis läroböcker – när de läser historia. Bättre är det att låta dem utveckla sina 
egna tillvägagångssätt när det kommer till att förstå det förflutna. Det finns många 
studier som stöder påståendet om att elever lär sig historia genom att uppleva den på 
olika sätt, och datorspel är en ypperlig metod att låta dem göra detta.51 

Linderoth har bland annat konstaterat att de personer som spelar datorspel 
utvecklar sin problemlösningsförmåga. För att exemplifiera hur detta sker hänvisar 
han till en undersökning som gjordes med 21 elever i åldrarna 14 till 18. Eleverna 
som ingick i experimentet fick spela ett flygplansspel som gick ut på att navigera 
genom ringar i luften och sedan lyckas landa planet. Under tiden observerades de och 
blev samtidigt intervjuade, och Linderoth lyfter fram två utmärkande strategier som 
eleverna använde sig av för att klara uppgiften. Först och främst använde eleverna 
sig av erfarenheter från liknande spel som de spelat tidigare. Den andra strategin gick 
ut på att använda radarfunktionen som fanns tillgänglig i spelet. Radarn visar sig som 
en liten karta i hörnet av bildskärmen och indikerar uppkommande hinder, fiender 
och liknande. Allt eftersom experimentet fortgick började eleverna också kombinera 
dessa två taktiker. Linderoth menar alltså att detta utvecklar en rad olika kognitiva 
färdigheter som är viktiga sett från ett undervisningsperspektiv.52 

 

6.2.2 Kontrafaktisk historia 
Det finns alltså belägg som talar för att spel som Civilization IV är bra för ungas 
lärande. Men det finns också personer som talar emot dessa spel, framför allt på 
grund av deras historiska inkorrekthet, som ibland återfinns i många av de spel som 
ingår i genren. Kee med flera menar dock att dessa måste lämna denna uppfattning 
och istället ta vara på de möjligheter som datorspel kommer med. Datorspelare är 
inte synonymt med barbarer; det faktum att de väljer att spela ett historiskt baserat 
spel tyder på att de är intresserade av ämnet och detta måste vi utnyttja enligt Kee 
med flera. De som spelar Civilization IV öppnar upp sina sinnen för stora frågor som 
ofta kan vara ganska svåra att besvara på ett effektivt sätt, exempelvis hur imperier 
bildas. Spelaren måste förstå varför saker och ting sker för att kunna ta sig vidare i 
spelet och bilda en framgångsrik civilisation. Det är uppenbart att Kee med flera 
driver denna fråga med stor passion, inte minst när de förklarar att om vi bara reder 
ut det bästa sättet att utrycka historia genom datorspel så kanske det inte tar så lång 
tid innan datorspelare själva blir historiker.53  

Ett spel med titeln Making History: The Calm and the Storm som utvecklats för 
undervisningssyfte simulerar internationella relationer före, under och efter andra 
världskriget. Under denna tidsperiod får spelaren ta kontroll över en nation, 
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Gaming, 320. 
52 Linderoth. Datorspelandets mening: bortom idén om den interaktiva illusionen, 30. 
53 Kee, Graham, Dunae, Lutz, Large, Blondeau & Clare. Towards a Theory of Good History Through 
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exempelvis Storbritannien eller Sovjetunionen. Spelet skiljer sig från många 
kommersiella strategispel då det inte fokuserar på erövring utan snarare kontakter 
och kommunikation. En annan betydande skillnad är att spelet inte ger utrymme för 
vad-som-kunde-ha-hänt-scenarion. Utvecklarna har kombinerat interaktivt 
användande med korrekta fakta i syfte att skapa ett pedagogiskt spel som på ett direkt 
sätt kan användas i skolmiljö, vilket på sätt och vis hämmar ett kontrafaktiskt 
tänkande.54 

Trots många historikers negativa uppfattning om datorspels lärandemöjligheter 
använder många av dagens historielärare sig av strategier hämtade från just datorspel 
när de undervisar, menar Kee med flera. Dessa lärare utnyttjar rollspel, återskapande 
av historiska skeenden och kontrafaktiska uppgifter av samma anledning som de som 
använder sig av datorspel på ett direkt sätt: de vill få eleverna att uppleva historia på 
ett underhållande sätt. Men många har också ifrågasatt virtuella upplevelser i 
undervisning och menar att de inte uppnår några betydande effekter på ungas 
lärande. Forskning talar dock emot detta och framhäver istället betydelsen av att 
använda datorspel i undervisning för att uppnå lärande på andra sätt. Denna teori 
kopplas huvudsakligen ihop med konstruktionism (eng. constructionism), en term 
som myntades av Seymour Papert. Enligt det synsättet överförs inte kunskap från 
läraren till eleven, istället skapar (construct) eleven själv denna kunskap i sitt huvud. 
James Paul Gee har utvecklat denna teori vidare med hjälp av kognitiv psykologi, 
och menar att lärande är starkt sammankopplat med sociala metoder. Han menar att 
ett bestående lärande först uppnås i samband med att kunskapen relateras till kunskap 
som eleven i fråga redan utvecklat. Mot denna bakgrund argumenterar han vidare för 
att datorspel utgör utmärkta lärandeforum eftersom personen som spelar upplever 
världen på ett originellt sätt samtidigt som han eller hon samarbetar med andra 
grupper i spelet, löser problem och betraktar spelmiljön som någonting som kan 
påverkas av personens handlingar. Samtidigt som datorspel utvecklar kunskap 
problematiserar de också befintlig kunskap. Att spela datorspel är enligt Gee en 
cyklisk process som kännetecknas av kontrafaktiskt tänkande och att prova sig fram 
för att uppnå resultat. Detta präglas också av kognitiv obalans; den som spelar spelet 
anpassar sina förväntningar i förhållande till ständigt inkommande ny information. 
Spelaren lär sig alltså av sina misstag, vilket resulterar i att cykeln startar om på 
nytt.55  
 

6.2.3 Krig och imperiebyggande 
Brown lyfter fram andra strategispel, Revolution och Brothers in Arms, och menar att 
de erbjuder spelaren att utifrån ett personligt perspektiv betrakta historiska händelser. 
På ett originellt sätt levererar dessa spel politisk, ekonomisk och social historia och 
unga människor får en chans att ta del av den istället för att gå till biblioteket eller 
läsa i en lärobok. I spel som Civilization, Age of Empires och Total War får spelaren 
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vara en del av historien utifrån ett uppifrånperspektiv. Brown menar att dessa spel 
lockar spelaren att forma om historien, bygga stora imperier och göra avtryck på den 
mänskliga historien. Många strategispel innehåller två spellägen: ett där spelaren 
utifrån en interaktiv världskarta kontrollerar handel, diplomati, bygger byggnader 
och så vidare och ett som går ut på att manövrera trupper på ett slagfält. 
Strategispelens huvudteman utgörs alltså som oftast av samhällsuppbyggnad och 
krig. Spel av denna karaktär målar upp en bra bild av förhållandena mellan politik, 
teknologi, ekonomi, befolkning, diplomati, krig och slump. Brown menar att 
strategispel på detta sätt rent undervisningsmässigt har ett övertag över rollspelen 
eftersom de benar ut människans historia i begripliga delar samtidigt som de inte 
lämnar ute historiska eventualiteter.56 
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7 ANALYS 
I detta avsnitt analyseras de diskussioner som fördes i resultatdelen mer ingående och 
med egna tolkningar och reflektioner. I syfte att hålla en tydlig disposition i 
uppsatsen har analyskapitlet lagts upp på samma vis och med samma tematiseringar 
som resultatdelen. På detta sätt blir det lättare att hålla diskussionerna till temat på ett 
tydligt sätt. 
 

7.1 Rollspel 
Nedan analyseras rollspelens betydelse för tidsrelaterade problem, det sociala 
välbefinnandet samt familjerelationer. 
 

7.1.1 Tidsaspekten 
Linderoth diskuterar de tidsrelaterade problem som kan uppstå vid spelande av 
World of Warcraft. Han utgår dels från egna erfarenheter men låter också 
informanterna i en av hans studier dela med sig av deras uppfattning om 
tidsaspekten. Ungdomarna själv menar att det är ett verkligt problem att spelet tar 
upp så mycket av deras tid och att det ofta leder till konflikter med deras 
vårdnadshavare. Detta framstår dock inte som det största problemet – att det uppstår 
konflikter – då informanterna själva menar att de har slutat spela spelet för att få tid 
till annat, exempelvis ägna sig åt olika sporter. Det intressanta här är att alla spel tar 
självklart tid att spela, men World of Warcraft och liknande spel är så mycket mer än 
så, eftersom det innehåller ett socialt värde (se avsnitt 7.1.2). 

Att World of Warcraft och liknande spel kan utgöra en tillflyktsort från en jobbig 
vardag ser vi både som en möjlighet och ett problem. Alla personer har någonting de 
ägnar sig åt för att undfly vardagens prövningar, vissa läser, vissa spelar World of 
Warcraft och andra tittar på fåglar. Ett ohälsosamt fågelintresse torde få samma 
konsekvenser som ett ohälsosamt användande av MMORPG-spel om dessa fenomen 
ska relateras till skola eller arbetsliv. Linderoth nämner att Carrie tog ledigt från sitt 
jobb för att kunna spela World of Warcraft, och det är inte sunt, men lika osunt är det 
att ta ledigt för att titta på fåglar. Datorspelsmissbruk är dock troligen en mer använd 
term än fågelskådningsmissbruk, men vår poäng är att var sak har sin tid. Ungdomar 
får inte låta sitt spelintresse ta över skolarbetet, exempelvis. 
 

7.1.2 Det sociala välbefinnandet 
Som vi tidigare nämnt i resultatet ägnas en stor del av tiden till att chatta och umgås 
med vänner, både som de träffat i spelet och som de kanske går i samma klass med, 
och vårdnadshavarna ser detta som en del i vad de klassar som icke meningsfull 
aktivitet. De som spelar spelet anser att det finns ett socialt värde i att spela det. 
Ibland loggar spelarna in i spelet bara för att umgås. Kanske har de inte haft som 
motiv innan att aktivt börja spela just då. På så vis är World of Warcraft mer än ett 
spel. Detta kan jämföras med vuxnas användande av Facebook och liknande sociala 
medier. För många torde även denna sysselsättning uppfattas som meningslös. 
Informanterna i Bennerstedts & Linderoths studie lyfte själva fram exempel på när 
de ansåg att vårdnadshavarna inte spenderade sin tid på ett meningsfullt sätt. Magnus 
är ett bra exempel, som menar att hans vårdnadshavare tycker att TV-tittande 
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tillsammans är en social aktivitet, när de varken talar eller tittar på varandra. Magnus 
anser det mer värdefullt att spel, eftersom han faktiskt pratar med vänner, inte bara i 
textbaserade chattrutor utan också över mikrofon. När ungdomarna spelar det här 
spelet socialiserar de med andra människor och samarbetar med dessa för att uppnå 
resultat. Vi gick in i denna studie med idén om att inte studera spel som kan 
användas i undervisning, utan istället studera spel som kan utveckla de färdigheter 
som är viktiga hos en individ som går i skolan. Att socialisera med andra människor 
och samarbeta i syfte att lösa ett problem eller liknande är av enorm vikt för elever, 
och det är viktigt att dessa egenskaper utvecklas, både under skolperioden och vidare 
i det vuxna livet. World of Warcraft är ett av många spel som erbjuder denna 
möjlighet, och det går att läsa om personer som har utnyttjat spelets samarbetskrav i 
deras yrkesliv. En nyckelperson i en guild utvecklar exempelvis sina ledaregenskaper 
och skulle nog ha vad som krävs för att bli chef någon dag.  
 Vi menar inte att ungdomar ska stänga in sig och spela World of Warcraft varje 
dag efter skolan fram till klockan ett på natten, även om vi stämmer med Linderoths 
uttalande att denna uppfattning förmodligen är något överdriven. Vi förstår värdet i 
att spela onlinespel tillsammans med flera tusen andra spelare samtidigt men de står 
inte helt utan kritik. Det finns självklart personer som måste ifrågasätta om deras 
spelande är sunt, särskilt de elever som faktiskt spelar spelet så sent på in på nätterna 
att de kommer för sent till skolan, och ännu värre; är för trötta för att kunna 
koncentrera sig på lektionerna. Det är inte lätt att avgöra när spelandet går över i ett 
så kallat datormissbruk, men vi är medvetna om att spelet också kan få negativa 
konsekvenser i denna bemärkelse, om det betraktas utifrån ett skolperspektiv. Spelet 
kan också resultera i socialt negativa konsekvenser, som när Peter talar om 
grupptryck. Peter var som beskrivet en nyckelperson i sin guild, en viktig kugge för 
de andra. Till slut kände Peter att han egentligen inte ville spela, men han fortsatte på 
grund av grupptryck. Samtidigt går det att betrakta detta från motsatta änden, 
eftersom datorspel i allmänhet ofta är ett hett diskussionsämne bland skolelever, och 
om personer som Peter helt plötsligt slutar spela kan detta resultera i 
utanförskapskänslor. Grupptryck har förvisso en negativ betoning men i det här 
sammanhanget kan det betraktas som ett nödvändigt ont för vissa att delta i en social 
kontext. En person som Peter kanske upplever att han är trött på att spela, men 
samtidigt får han ut någonting av att delta i spelet och samhörigheten det kommer 
med, vilket kan resultera i en kompromiss. Ännu tydligare blir spelets sociala värde 
när det berättas om individer i exempelvis skolan står utanför en grupp, inte har 
några vänner, är tystlåtna eller känner sig utanför. I ett spel som World of Warcraft 
kan personer som dessa få en chans att vara med i en social grupp samt få visa de 
egenskaper som han eller hon kanske inte skulle visa i verkliga livet. Vi menar inte 
att detta är en lösning på mobbingsrelaterade problem, men det är ett alternativ för en 
person att få ingå i en gemenskap på annat håll, och genom denna gemenskap kan 
individen utveckla sitt sociala välbefinnande, vilket kan leda till att individen vågar 
ta för sig mer i andra sammanhang. För många är spelet – tragiskt nog – den enda 
möjligheten till social kontakt, som Linderoth själv skriver, men ändock en 
inkörsport till att utveckla sina sociala kvaliteter. Det samarbete som spelet 
förutsätter är i denna bemärkelse essentiellt.  
 

7.1.3 Familjerelationer 
I Linderoths & Bennerstedts undersökning förklarade informanterna att deras 
spelande av World of Warcraft ofta ledde till familjekonflikter. Ibland kunde dessa 
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behandla mer triviala problem, som att någon annan familjemedlem ville ha tid vid 
datorn, men också mer allvarliga problem. Många vårdnadshavare till informanterna 
menade att spelet inte var en meningsfull sysselsättning, och detta är ofta roten till 
konflikt; att vårdnadshavaren respektive barnet har olika uppfattningar om vad som 
är en meningsfull sysselsättning.  Magnus – en av informanterna från Linderoths & 
Bennerstedts undersökning – kan inte för sitt liv förstå hur hans vårdnadshavare kan 
ha en klar uppfattning om vad som definierar ett gott liv, och han förklarar att för att 
vara lycklig ägnar han sig åt sådant som han känner sig lycklig av att göra. Istället 
för att enbart betrakta detta problem som en fejd mellan upproriska tonåringar och 
oroliga vårdnadshavare kan det möjligtvis förklaras som ett 
generationsskiftesproblem. Det är inte ofta en medelålders person går in på 
MediaMarkt och inhandlar ett månadspass för att kunna spela World of Warcraft – 
åtminstone inte till sig själv – utan det är ungdomar som framför allt lockas av dessa 
spel, medan många vuxna kanske anser det mer meningsfullt att läsa böcker, för det 
är något som de vuxit upp med. Kanske uttrycker denna uppfattning bland 
vårdnadshavarna en rädsla inför det okända eller oförstående inför något nytt. 
 Samtidigt som vi menar att många av dessa familjekonflikter kan förklaras med 
generationsskifte är det också viktigt att vårdnadshavarna sätter upp tydliga regler för 
vad som gäller när barn och ungdomar spelar datorspel som World of Warcraft. Som 
många av informanterna i Bennerstedts & Linderoths studie själva sa så är spelet 
mycket tidskrävande, vilket resulterar i att de kan sitta uppe till långt in på natten och 
spela. Det här menar vi är ett exempel på en sådan situation när vårdnadshavarna 
måste säga ifrån. Barn och ungdomar ska kunna spela datorspel, men inte precis hur 
mycket de vill. De som tycker om att spela vill såklart spela tills de själva antingen 
tröttnar eller blir för trötta för att spela, men det måste finnas en gräns som markerar 
när det inte längre är tillåtet att spela. Samtidigt kan dessa regler bana för nya 
familjekonflikter, men de blir inte olika de konflikter som kan uppstå vid andra 
familjeregler, såsom läggdagstider, hjälpa till med städning och så vidare.  
 

7.2 Strategispel 
Nedan analyseras strategispelens betydelse för kunskapsmässig utveckling, 
kontrafaktisk historia samt krig och imperiebyggande. 
 

7.2.1 Kunskapsmässig utveckling 
När det talas om strategispel är det lättare att dra paralleller till skolan, och kanske 
till och med användande av strategispel i skolmiljö. Anledningen är att innehållet i 
dessa spel ofta har ett kunskapsmässigt värde. Rollspel utspelar sig ofta i påhittade 
miljöer, men många strategispel vilar antingen på historisk grund eller låter spelaren 
skapa sin egen historia. Eftersom ungdomar idag är uppväxta med datorspel – till 
skillnad från de som växte upp på 60- och 70-talet – är det inte konstigt att de 
förmodligen intresserar sig mer för historia som presenteras i datorspel än historia 
som presenteras på en whiteboardtavla i skolan. Som vi tidigare har redogjort tillåter 
dessa typer av spel eleven att ingå i historien. Han eller hon kan överblicka historia 
utifrån ett uppifrånperspektiv och de kan kontrollera och styra historien bäst de vill. 
Sid Meiers distinktion mellan lärande och undervisning är i detta sammanhang 
ytterst relevant då han säger att lärande är när vi väljer vad vi ska lära oss och 
undervisning är när vi tvingas lära oss något. Även om vi som lärare älskar att 
undervisa är det inte alltid roligt att undervisa i något särskilt ämne, just för att vi 
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måste. Det kanske är roligare att undervisa om andra världskriget än 
nationalekonomi för många. Det kan även vara något som eleven i fråga redan har ett 
etablerat intresse kring, vilket vidare får eleven att utveckla detta intresse och 
transformera det till kunskap. Ett spel som utvecklats för att användas i skolan kan 
vara en lösning på många måsten bland elever, eftersom de nu tillåts spela ett spel, 
vilket de kanske tycker är kul. Samtidigt, om det är bestämt att lektionen ska ägnas åt 
att spela detta spel, kan det i sin tur bli ett måste. Av denna anledning argumenterar 
vi inte för att använda spel i skolan, men vi ser värdet av att spela dem på fritiden 
och att uppmuntra till det inom resonliga proportioner.  
 

7.2.2 Kontrafaktisk historia 
Som det framgått ur tidigare delar i denna studie uppfattar många historiker datorspel 
som någonting negativt, åtminstone i skolsammanhang. De trycker ofta på de 
historiska anakronismer som faktiskt ofta förekommer i dessa spel. Dessa kan vara 
missvisande men vi ser inget problem med dessa då spelen bidrar med någonting 
större än så. I ett strategispel som Civilization IV eller Total War får spelaren ta del 
av historien och historiska skeenden. Spelaren lär sig hur världen har sett ut genom 
tiden, och kan se att det går att lära sig av tidigare historias misstag. I strategispel 
bevittnas revolutioner, reduktioner, korståg och andra politiska skeenden som 
spelaren kan relatera till aktuella händelser. Dessa event återupprepar sig dessutom 
och då kanske det inte gör så mycket att ett spel som utspelar sig på 900-talet har 
Stockholm med på världskartan. I jämförelse blir en sådan detalj bara en petitess. 
Som många tidigare forskare också framhävt finns det också ett värde i att många 
spel inte är historiskt korrekta eftersom det tillåter spelare att utveckla ett kritiskt 
tänkande. En lärare kan utnyttja detta och lyfta fram ett populärt spel som exempel: 
har ni tänkt på att i [speltitel] så framställs [detta] som [såhär] när det i 
verkligheten var [såhär]? Vad kan det bero på? 

Att använda sig av exempelvis spel i undervisningen som ett exempel är något 
som redan används mycket i skolan, men främst med hjälp av spelfilmer. Eftersom vi 
lever i ett samhälle där det är populärt bland unga människor att spela datorspel 
öppnas här en möjlighet att vidga den virtuella undervisningen och släppa in 
datorspel i klassrummet.  Strategispel ger ofta utrymme för historiska eventualiteter, 
och då går det inte att ta hänsyn till historiska riktigheter. Om en person väljer att 
starta som Preussen år 1700 i ett strategispel som baserar sig på hur Europa såg ut 
vid tidpunkt får denna person leka med tanken hur världen hade kunnat se ut idag. 
Kontrafaktisk historia är ett hett diskussionsämne i dagens historieundervisning, och 
på detta sätt kan individen uppleva detta på ett väldigt effektivt (och underhållande) 
sätt. Spel som helt och hållet utvecklats i syfte att vara så historiskt korrekta som 
möjligt och samtidigt pedagogiska nog att kunna användas i skolan – såsom Making 
History: The Calm and the Storm – menar vi kan förlora en stor del av sitt värde på 
detta sätt. Spelet ger inte utrymme för historiska eventualiteter och blir då istället 
som en interaktiv historiebok. En sådan är definitivt inte utan värde, men just 
eftersom spelet utesluter historiska eventualiteter begränsas elevers möjligheter till 
problematisering och kritiskt tänkande inom historia.  
 

7.2.3 Krig och imperiebyggande 
Något som vi själva har upplevt i vår egen uppväxt är just att strategispel har bidragit 
till vår historiekunskap. De allra flesta strategispel vilar på två genomgående teman: 
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krig och imperiebyggande. Dessa kategorier utgör en stor del av den mänskliga 
historien och en person som förstår dessa förstår vidare en stor del av historien. 
Dagens historieundervisning går inte ut på att eleven ska kunna så mycket fakta som 
möjligt; den syftar till att utveckla elevens verkliga förståelse, tolkningsförmåga och 
förmågan att dra paralleller mellan historiska skeenden och vår nutid. I ett spel som 
grundar sig på krig och imperiebyggande ingår många essentiella delar av vår 
historia som är viktiga att förstå: samhällsskick, kolonisering, vad som händer om 
när skatterna höjs markant och så vidare. Detta kan sedan relateras till den verkliga 
historien. I spelet kan eleverna uppleva dessa fenomen och ta del av förloppet, vilket 
resulterar i en större förståelse. Både Linderoth och Gee menar på att datorspel inte 
bara utvecklar befintlig kunskap utan också problematiserar den på ett originellt sätt. 
Linderoth klargör att elevers problemlösningsförmåga utvecklas av att spela 
datorspel, då de utvecklar strategier för att lösa uppgifter de ställs inför i spelet, och 
detta går att applicera på många andra undervisningsmoment. Det är enligt vår 
uppfattning en viktig egenskap som kan utvecklas genom att spela datorspel.  
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8 AVSLUTNING 
I samband med denna studie har forskning som behandlar datorspels effekter på 
socialt välbefinnande och kunskapsmässig utveckling undersökts. Det är ett tämligen 
nytt forskningsfält som fortfarande är under utveckling, men det material som 
använts i denna studie har ändå visat sig tillräckliga för att föra diskussion över 
datorspels effekter på dessa två faktorer.  
 

8.1 Slutsats 
I uppgiften att kartlägga datorspels effekter på ungdomars sociala kompetenser och 
välbefinnande fann vi att rollspel var rätt typ av spel att använda. Detta eftersom de 
ofta – åtminstone de spel av MMORPG-typ som vi valt att utgå från – bygger på 
samarbete och innehåller moment som kräver kommunikation och problemlösning i 
grupp. När det kommer till att klargöra i vilka bemärkelser elevers kunskapsmässiga 
utveckling gagnas av datorspel har vi funnit mest stöd hos strategispel. Strategispel 
innehåller ofta historiska event eller bygger på den mänskliga historien, och eftersom 
vi själva blir historielärare valde vi att undersöka just detta fält. Vi kan efter arbetet 
med denna studie dra slutsatsen att rollspel kan utveckla unga människors sociala 
förmågor genom samarbete, umgänge och kommunikation i spelet, samtidigt som de 
kommer med problem rörande tid och familjekonflikter. Läroplanen säger ingenting 
om att vi som lärare ska utveckla elevers sociala kompetenser, men vi ser det ändå 
som en viktig del i läraryrket och att få elever delaktiga i exempelvis grupparbeten 
och andra moment som kräver samarbete eller interaktion med andra elever. Vi kan 
också dra slutsatsen att strategispel kan utveckla elevers historiekunskaper eftersom 
de erbjuder elever att ta del av historien, styra den och uppleva konsekvenserna av 
deras val. De kan bidra till ett utvecklande av det kritiska tänkandet och är 
användbart i frågan om kontrafaktisk historia. Detta styrks följaktligen av den 
kognitiva psykologins teorier om hur individer bearbetar den information som de får 
genom sin omvärld. Denna uppsats vill vi avsluta med ett citat av Nick Yee, mannen 
bakom det tidigare nämnda Deadalus-projektet: 
 

When the virtual world becomes the only decent place to live for some people, is it their 
fault for making a rational choice or is it our collective fault for perpetuating social 
structures that produce unsatisfying living conditions? Is the online game simply an 
”addiction” for these people?57 

                                                

 
 

 
57 Linderoth. Datorspelens fängslande kraft. I Den kompetenta gamern: en konferens om ny 
mediekompetens, 19. 
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